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 چكيده 

در گلخانـه تحقيقـاتي دانشـكده كشـاورزي      آزمايشـي  1390در سـال   جو و جديد قديميارقام صفات مورفوفيزيولوژيك شاخساره  به منظور مقايسه 
نصـرت، يوسـف،   ( رقـم جديـد   چهـار  شاملكه تيمارها  بودتيمار  8 تكرار و 3تصادفي با  كامالً طرح آزمايش در قالب. دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد

گيـري     نمونـه  هاي پالستيكي حاوي شن شسته شده انجام شـد و  در تيوپكشت  .بودند )ريحان، كوير، زرجو، والفجر( رقم قديميچهار  و )و نيك30فجر
صـفات طـول دوره رويشـي و طـول دوره     . گرفـت  رسيدگي انجـام  و دهي سنبله  دهي،  برگي، ساقه  چهار تا ششحل ادر مر از تيمارها به صورت تخريبي 

. هاي عملكرد مورد بررسـي قـرار گرفتنـد    و وزن خشك برگ و شاخصزايشي و صفات مرتبط با شاخساره از جمله طول و وزن خشك ساقه، سطح برگ 
تر و دوره رويشي كوتاهتري داشتند و با توجه به همبستگي مثبتـي كـه بـين طـول دوره رشـد        نتايج نشان داد كه ارقام جديد طول دوره زايشي طوالني

همچنين ارقام جديد در اكثر مراحل رشد طول سـاقه  ديمي مورد انتظار بود به ارقام ق زايشي با عملكرد وجود داشت افزايش عملكرد در ارقام جديد نسبت
ارقام جديد در اكثر صفات بخصوص صـفاتي كـه بـا عملكـرد و اجـزاي آن       .داشتندو وزن خشك ساقه كمتر اما سطح برگ و وزن خشك برگ بيشتري 

نهايـت رقـم    در. و وزن هزار دانه بهتـر عمـل كردنـد    ه و تعداد دانه در سنبلههمبستگي مثبت داشتند از قبيل تعداد پنجه، تعداد سنبله در بوته، طول سنبل
  .شدند شخصترين رقم م جديد نيك به دليل برتري يافتن در اكثر صفات به عنوان بهترين رقم و زرجو به عنوان ضعيف

  
 اجزاي عملكرد و شاخساره، عملكردجو،  :كليديهاي  واژه

 

  1  مقدمه
ي جمعيـت رو بـه   در قرن آينده توليد مـواد غـذايي بـراي تغذيـه    

طي نيمـه دوم  . گذشته خواهد بودافزايش جهان بسيار دشوارتر از قرن 
قرن بيستم كشاورزان جهان توليد غالت را تقريبأ سـه برابـر افـزايش    
دادند كـه ايـن مقـدار افـزايش دو برابـر افزايشـي اسـت كـه از آغـاز          

در توليد مـواد   1950كشاورزي يعني حدود ده هزار سال پيش تا سال 
  ).8(غذايي حاصل شده است 

نظر بـه اينكـه در بخـش زيـادي از كـره زمـين اراضـي مسـتعد         
انـد و هـر سـال نيـز ميـزان      كشاورزي تاكنون زير كشت قـرار گرفتـه  

يابد، لذا امكـان  فرسايش و نابودي سطح وسيعي از اراضي افزايش مي
ـ      ادي وجـود نـدارد و تنهـا راه    افزايش سطح زيـر كشـت تـا حـدود زي

عملكـرد يـك گيـاه     ).22(ح است انده افزايش توليد در واحد سطباقيم
زراعي بخش اقتصادي يك گياه است كه به منظور مصـرف انسـان و   

شود و برحسب مقدار دانه يا ماده خشك در واحد سطح دام استفاده مي
                                                            

ارشد و استادان گروه زراعت و اصالح  كارشناسي دانش آموخته به ترتيب -3و  2، 1
  نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد

 )Email:narjes.moshfeghi@yahoo.com       :نويسنده مسئول -(*

از آنجا كه افزايش چشمگير عملكرد، از ). 3( شودگيري ميزمين اندازه
كشت ارقام با عملكرد بـالقوه بـاالتر بـه    طريق مديريت بهتر زراعي و 
جهـت اسـتفاده از تجربيـات گذشـته در      دست آمـده اسـت، بنـابراين   

افزايش دهنده عملكرد بـه   هايشاخصبايد  نژادي آيندههاي به برنامه
فيزيولوژيكي مـرتبط بـا    هايشاخصبا شناسايي  .دقت شناسايي شوند

هاي به نژادي استفاده نمود و آنها در برنامه توان ازميافزايش عملكرد 
بـه ايـن ترتيـب     ؛كرد نقش به نژادي را در افزايش عملكرد دانه كمي

انـد و همزمـان    هاي مختلف معرفي شده توان ارقامي را كه در زمانمي
اند را بـر اسـاس مقـادير     هاي مشابهي كشت شده با يكديگر در محيط

ـ  ر عملكـرد دانـه   مطلق عملكردشان مقايسه كرد و اثرات به نژادي را ب
  ).9( تجزيه و تحليل نمود

و  كه در برخي موارد افـزايش رشـد رويشـي    كردندبيان محققين 
 دهـد ثير قـرار مـي  تـا تحت را  عملكرد دانهغالت  افزايش ارتفاع ساقه

شاخص سطح بـرگ   حداكثر حصول و برگ سريع تعداد افزايش ).16(
از  برسـاند  حـداكثر  به حيات آغاز در را گياهرشد  سرعت و فتوسنتز كه

 هـرز  هـاي   علف رقابت كاهش نيز و عملكرد كنندهعوامل مهم تعيين
 نتيجـه  أممسـل ، باال بودن شاخص برداشت در ارقام جديـد  ).36( است

نتايج  همچنين. كاه و كلش است كاهش ميزان و دانه عملكرد افزايش
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روي جو بيانگر افزايش عملكرد دانـه بـا افـزايش    مطالعات انجام شده 
   ).30(بيوماس كل است 

با برخورداري از محتـواي بـاالي    (.Hordeum vulgare L) جو
ر به فـردي در تـاًمين   انرژي قابل سوخت و ساز داراي موقعيت منحص

دو ويژگـي محتـواي پـروتئين جـو و     باشد و  انرژي مورد نياز طيور مي
ميزان عملكرد دانه جو تحت تأثير فرايندهاي فيزيولوژيكي هستند كـه  

كشـت  ). 10( آيندي ارتباط متقابل ژنتيك و محيط بوجود ميدر نتيجه
خاكهاي فقيري كه بـراي رشـد و نمـو     را به نقاط كم باران واين گياه 

وصـيات ژنتيكـي   خص). 13( دهنـد گندم مساعد نيستند اختصاص مـي 
است و در  ارقام مختلف بر ساختار برگ كانوپي و سرعت فتوسنتز موثر

. گـذارد  نتيجه بر عملكـرد دانـه و محتـواي پـروتئين جـو تـأثير مـي       
اصالح گياهان زراعي بـراي آگـاهي از بهبـود عملكـرد از      متخصصان

تغييرات صفات  مختلف معرفي ارقام بادر طي يك دوره  ،طريق صفات
 ).32(  انـد نمـوده ي كرده و رابطه آنها را با عملكـرد مشـخص   را بررس

دهـد كـه بخشـي از افـزايش     مقايسه ارقام قديم و جديد جو نشان مي
هـاي ژنتيكـي   عملكرد بالقوه در طي قرن اخيـر مربـوط بـه پيشـرفت    

 ارقـام  اين پـژوهش بررسـي اخـتالف    از انجام هدف بنابراين .باشد مي
جو از نظـر عملكـرد و اجـزاي عملكـرد دانـه و بررسـي        جديد و قديم

 . صفات مورفولوژيكي اندام هوايي در شرايط كنترل شده است

  
    ها مواد و روش

در گلخانـه تحقيقـاتي   1390سـال بهـار و تابسـتان   اين تحقيق در 
در قالـب طـرح كـامأل    و  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشـهد 

) رقـم (تيمـار   هـر  براي. انجام شدهشت تيمار سه تكرار و تصادفي با 
هاي پالستيكي به قطر بذور جو در تيوپ .گرفته شد نظر در تكرار چهار

 تمـام  و و در بستر شن كشـت شـدند   و ارتفاع يك متر سانتي متر 11
هـاي   ها براي استحكام بيشتر و جلـوگيري از نفـوذ نـور در لولـه    تيوپ
سيسـتم آبيـاري بـه صـورت     . ر داده شـدند سي هم انـدازه قـرا   وي پي

توسط پمـپ بـه   ) هوگلند(و آب و محلول غذايي طراحي شد  اي قطره
 و  تعويض محلول غذايي هر دو روز يك قطره چكانها هدايت مي شد

كشـت  جو ضدعفوني شده  بذرعدد  5در هر لوله  .گرفت بار انجام مي
 .داشــته شــدگيــاه نگــه  3لولــه  در هــر و در مرحلــه دو برگــي ندشــد
چهـار تـا شـش    هاي كاشت در چهار مرحله تخريب لوله گيري و نمونه

  .شدكامل انجام  رسيدگي و دهيسنبله دهي،برگي، ساقه
ارقام انجـام   رسيدگي روز تا دهي وشمارش روز تا سنبله در نهايت

در محـل گلخانـه   كـش  بـا خـط   و متربر حسب سانتيبوته  ارتفاع. شد
و وزن  براي تعيـين وزن خشـك سـاقه    سپس، گيري و ثبت شداندازه

ساعت  48گراد به مدت  درجه سانتي 70ها در آون  خشك برگ، نمونه
انجـام  گيري اندازه گرم 001/0با دقت  قرار گرفتند و سپس با ترازويي

 مـدل  با دستگاه سنجش سطح بـرگ  گيري سطح برگ نيز اندازه .شد
د و اجزاي عملكرد در مرحله آخر صفات عملكر .گرفتدلتا تي صورت 
شمارش تعـداد پنجـه، تعـداد سـنبله در بوتـه، طـول        ارقام جو از قبيل

در نهايـت  . انجـام شـد   تعداد دانه در سـنبله و وزن هـزار دانـه    ،سنبله
هـا بـا اسـتفاده از نـرم     گيـري هاي حاصل از اندازهتجزيه واريانس داده

آزمـون  مقايسات ميانگين بـا  و  Minitabو Excel ،SAS هاي افزار
 .درصد انجام گرفت 5دانكن در سطح 

  
  نتايج و بحث

  ) روز تا سنبله دهي( طول دوره رشد رويشي
ارقـام جديـدتر از طـول دوره رشـد رويشـي       نتايج نشـان داد كـه  

بـالعكس   تر برخوردار بودند وتر و طول دوره رشد زايشي طوالني كوتاه
طول دوره رشد تر و تر طول دوره رشد رويشي طوالنيدر ارقام قديمي
ي واريانس نشـان  همچنين نتايج حاصل از تجزيه. شد ترزايشي كوتاه

جديد از لحاظ طول دوره رشد رويشـي و   داد كه در بين ارقام قديمي و
داري در سطح يك درصد وجـود داشـت و   رشد زايشي اختالفات معني

  . دار نبوداختالفات طول دوره نهايي رشد معني
نتايج حاصل از مقايسات ميانگين نشان داد كه در بين ارقام مـورد  

روز و طـول دوره   66بررسي رقم قديمي زرجو با طـول دوره رويشـي   
روز به ترتيب بيشترين طول دوره رويشي و كمترين طـول   35زايشي 

بـا دوره   دوره زايشي را به خود اختصاص داد و همچنـين رقـم نيـك    
 45دوره رويشي و با طول دوره زايشـي   روز كمترين طول 52رويشي 

نتايج همبستگي  ).1جدول(روز بيشترين طول دوره زايشي را نشان داد 
 )افشاني زني تا گرده روزهاي پس از جوانه(طول دوره رشد رويشي  بين

 با مطالعه محققين .)2جدول(  = r)-85/0**(بود  با عملكرد دانه منفي
افشـاني و   رقم جو بهاره نتايج مشابهي مبني بـر اينكـه گـرده    10 روي

رسيدگي در ارقام جديد و پر محصول جو زودتر از ارقام قـديمي اسـت   
ف كه همبسـتگي ضـعي   دهد نشان مينتايج گزارشي  ).37(ئه كردند ارا

عملكـرد  افشـاني در طـول بهبـود     بين عملكـرد دانـه و روز تـا گـرده    
هايي كه ديرتـر گـرده    ها افزايش ناچيزي داشته است و ژنوتيپ ژنوتيپ

بدين ترتيب ). 1( افشاني كردند، از عملكرد دانه كمتري برخوردار بودند
دما در طي دوره پرشـدن دانـه از طريـق كـاهش دوره پرشـدن دانـه       

 بيشـتر . كنـد  هايي را بر وزن دانه و عملكرد دانه اعمال مي محدوديت

 رشد دوران در پر محصول جو هاي ژنوتيپدر  نسبي رشد سرعت بودن

 اين گياهي در جامعه رشد سرعت بودن بيشتر دليل به تواند مي رويشي

 در و يافتـه  افزايش بيشتري سرعت با خشك باشد زيرا ماده هاژنوتيپ

   ).30(دارد  بيشتري RGR نتيجه
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  مقايسه طول دوره رشد در ارقام جو -1جدول

 روز تا سنبله دهي  رقم
  )تعداد روز(

 روز تا رسيدگي
  )تعدادروز(

  رشد نهايي دوره طول
  )تعدادروز(

  d52 a45 b97 )ج(نيك   
  cd55 ab43 ab98 )ج( يوسف
  c57 ab44 ab101 )ج(30فجر

  c57 abc42 ab99 )ج( نصرت
  b62 bcd40 a102 )ق( ريحان
  ab64 de37 ab101 )ق(  كوير

  ab65 cde38 a103 )ق(والفجر
  a66 e35 ab101 )ق( زرجو

  ارقام قديم) : ق( -ارقام جديد ) : ج(  
  .دندارندار  تفاوت معنيدرصد  5هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در سطح  در هر ستون ميانگين          

  
  هاي طول دوره رشد با عملكرد دانه ضرايب همبستگي بين شاخص -2جدول

  )دوره زايشي(روز تا رسيدگي  )دوره رويشي(دهيروز تا سنبله عملكرد دانه صفات
   1 عملكرد دانه
  1 - 85/0** دهي روز تا سنبله
 1 -95/0** 89/0** گيروز تا رسيد

  معني دار در سطح يك درصد -**
  

افشــاني تــا روز پــس از گــرده( زايشــي طــول دوره رشــد
  )رسيدگي فيزيولوژيك

افشـاني تـا   بـين روزهـاي پـس از گـرده    نتايج آزمايش نشـان داد  
داري عملكرد دانه همبسـتگي مثبـت و معنـي   رسيدگي فيزيولوژيك با 

ايـن نتـايج گويـاي ايـن مطلـب       .)2جدول( )= 89/0r**(وجود داشت 
تـري دارنـد در نتيجـه    است كه ارقامي كه طول دوره زايشي طـوالني 

هـاي رمضـاني و   ايـن نتـايج بـا يافتـه    . عملكرد دانه بيشتري نيز دارند
مبني بر گلدهي زودتر ارقام جديد جـو نسـبت بـه ارقـام     ) 4( همكاران

بـين   داريقديمي مطابقت داشت و همبسـتگي مثبـت و بسـيار معنـي    
. )= 88/0r**(تاريخ گلدهي بـا تـاريخ رسـيدگي ارقـام وجـود داشـت       

افزايش زودرسي در ارقام جديد در مناطقي كـه احتمـال وقـوع تـنش     
ي براي فرار از تنش خشكي خشكي وجود دارد، به عنوان صفت مناسب

 مرحله. تواند در نظر گرفته شود، بخصوص در ارقام بهاره ميآخر فصل
مهمتـرين بخـش از    نتيجه آن توليد دانـه اسـت،   زايشي در غالت كه

دهد زيـرا عملكـرد و كيفيـت دانـه بـه ايـن       زندگي گياه را تشكيل مي
   ).25( مرحله بستگي دارد

حاكي از آن است كه براي دسـتيابي بـه عملكـرد     نتايج تحقيقي 
پس از گلـدهي   زياد دانه در غالت افزايش تجمع ماده خشك در دوره

مطلب با مقايسه پويايي تجمع مـاده خشـك در    تر است و اينمطلوب
و جديد غالت به بهترين وجه قابـل مالحظـه اسـت و از     ارقام قديمي

بيشتر ماده خشك پـس از   ي ارقام پر محصول جديد افزايشمشخصه

دما در طي پرشدن دانه از طريـق كـاهش دوره    ).33( دهي استساقه
عملكـرد دانـه اعمـال    هايي را بـر وزن دانـه و   پرشدن دانه محدوديت

هـاي محيطـي گيـاه اثـر     بنابراين شرايط محيطي بـر فعاليـت  . كند مي
تواند باعث كوتـاه شـدن   هاي گرمايي انتهاي فصل ميگذاشته و تنش

كلي عـالوه بـر   بطـور  ).28( دوره پرشدن دانه و توقف رشد دانـه شـود  
هـاي در حـال رشـد در    افزايش اختصاص مواد فتوسـنتزي بـه سـنبله   

كه به منظور افزايش تعداد دانه و عملكرد  افشانيگردهقبل از  يمرحله
هاي ديگري نيز براي تأمين مواد فتوسـنتزي،  گيرد، فرصتصورت مي

از مواردي كه باعث بهبود . از طريق افزايش طول اين دوره وجود دارد
افزايش طـول دوره  ( شوند، افزايش طول دوره رشد زايشيعملكرد مي
بايد در طول دوره حساسي كه تعداد دانه مشخص  است و) رشد سنبله

هاي در حال رشد تجمـع يابـد   شود ماده خشك بيشتري در سنبله مي
 . شود كه به نوبه خود باعث افزايش تعداد نهايي دانه مي

  
  طول ساقه

نتايج حاصل از تجزيه واريـانس نشـان داد كـه بـين ارقـام مـورد       
 دهي سنبلهدهي،  ي ساقه مرحلهبررسي از لحاظ طول ساقه در هر سه 

. وجود داشـت  درصد احتمال يك سطح در دارو رسيدگي اختالف معني
برخـوردار   بلنـدتري در هر سه مرحله رشد، ارقام قديمي از طول سـاقه  

ي در مرحلـه زرجـو و   رقـم  دهـي در بين ارقام قديمي در سـاقه . بودند
خود اختصاص دهي و رسيدگي والفجر بيشترين طول ساقه را به سنبله
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ي دهي رقم نيك و در مرحلـه در بين ارقام جديد در مرحله ساقه. دادند
و رسيدگي رقم نصرت از بيشـترين طـول سـاقه برخـوردار      دهيسنبله
در بين ارقام مورد بررسي مشاهده شد كه ارقامي كـه  ). 3جدول(بودند 

بيشترين طول ساقه را داشتند عملكرد و اجزاي عملكردشان كمتر بود 
طوري كه ارقام زرجو، والفجـر وكـوير كـه بيشـترين طـول سـاقه را       ب

طـور  توان اينداشتند كمترين عملكرد را به خود اختصاص دادند و مي
رمضاني و  .نتيجه گرفت كه طول ساقه با عملكرد رابطه معكوس دارد

يكي از علل ي رسيدند و عنوان كردند كه به نتايج مشابه )4(همكاران 
هاي اخير افزايش شاخص برداشت همراه بـا  افزايش عملكرد طي سال

كاهش ارتفاع گياه بـوده اسـت بطـوري كـه در آزمايشـات خـود بـين        
دار و شاخص برداشت و ميزان خوابيدگي ارقام همبستگي بسيار معنـي 

نيـز حـاكي از آن    ديگر تحقيقات. مشاهده كردند )= r -46/0*(منفي 
، بهبـود مقاومـت   لكرد جو در اثر كاهش ارتفاع گياهكه بهبود عم است

آفات و تسـريع گلـدهي    و هابه خوابيدگي، افزايش مقاومت به بيماري
  ).19( بوده است

  
  وزن خشك ساقه

نتايج مقايسه ميانگين وزن خشك ساقه بين ارقام نشـان داد كـه   
برخـوردار بـوده و ارقـام قـديمي      بيشـتري  ارقام قديمي از وزن خشك

دهـي بيشـترين    دهي و خوشه ي ساقه زرجو و كوير به ترتيب در مرحله
با توجه به اين كه هـر سـه   ). 3جدول(وزن خشك ساقه را نشان دادند 

كوير عملكرد كمتري دارنـد، شـايد بتـوان     رقم قديمي زرجو، والفجر و
فتوسـنتزي بـه   مواد  تخصيص بيشترعلت كاهش عملكرد اين ارقام را 

هاي طول و وزن خشك زيرا همبستگي بين شاخص ،ساقه عنوان كرد
  . ساقه با عملكرد و اجزاي عملكرد منفي است

 گيـاه ارتبـاط   هـوايي  هـاي قسـمت  در خشك ماده تجمع و توليد

 داشتن نظر در مختلف هايبررسي در بنابراين .دارد عملكرد با نزديكي

 ايـن  بـه  .اسـت  ضـروري  كامالًخشك  ماده تجمع و توليد بين ارتباط

 و محيطي عوامل ثيرات و درجامعه گياهي رشد اجزاي تشخيص ترتيب
 از عملكـرد  فيزيولـوژيكي  مبـاني  بهتر درك براي آنها بر توليد شرايط

روي  اي كـه بـر   در مقايسـه  ).12( اسـت  برخـوردار  اي ويـژه  اهميـت 
گرفت، همبستگي عملكـرد دانـه بـا وزن    هاي گياه جو صورت  ژنوتيپ
 ارقـام  بـين  شده انجام هاي مقايسه. )31(دار بود  هاي هوايي معنياندام
   Avena  sativa(، جو، يوالف).Triticum aestivum L( گندم و جديد قديم

L.(  ذرت و ) Zea mays L.(  و سـورگوم)Sorghum bicolor L.(  آن بيـانگر 
 بيشـتر  رشـد  بـه  جديـد  ارقـام  پتانسيل عملكـرد  بيشتر بودن كه است
بطور كلي ارقام قديمي جـو   ).14(شود مي مربوط هوايي آنها هاي اندام

با ماده خشك بيشتر در مقايسه با ارقـام جديـد، ارتفـاع بيشـتري نيـز      
كـرد را  بـه جـاي اينكـه عمل    داشتند و به دليل افـزايش مـاده خشـك   

هـاي بلنـد شـاخص برداشـت      بوتـه . دهنـد  بيافزايند، آن را كاهش مـي 
بنـابراين مـاده خشـك بايـد در     . كنند كمتري داشته و بيشتر ورس مي

 .ي ارتفاع مطلوب افزايش يابدمحدوده

  
  سطح برگ

ي ميانگين سطح برگ ارقام جو در چهار مرحله رشد  نتايج مقايسه
و رسـيدگي   دهـي سـنبله دهي، چهار تا شش برگي، ساقهشامل مراحل 

نشان داد كه در بين ارقام جديد، رقم نيك در چهار تـا شـش برگـي و    
و رسـيدگي بيشـترين    دهـي سـنبله دهي و رقم نصرت در مراحل ساقه

سطح برگ را داشتند و نيز در بين ارقام قديمي در دو مرحله اول رقـم  
والفجـر بيشـترين    رسـيدگي رقـم    و دهيسنبلهريحان و در دو مرحله 

بـدين ترتيـب در هـر    ). 4جدول( سطح برگ را به خود اختصاص دادند
 نتيجه دري رشد ارقام جديد سطح برگ بيشتري داشتند و چهار مرحله

در سـه  . نمودندرا فراهم ) يمنبع بزرگتر( و سطح فتوسنتز كننده بيشتر
شاهده شـد و  ي اول رشد روند منظمي در افزايش سطح برگ م مرحله

  .بيشترين سطح برگ مشاهده گرديد دهي سنبلهي  در مرحله

  
  در ارقام جو )ساقه(مورفولوژيك اندام هوايي هايشاخصمقايسه ميانگين  -3جدول

  )g per plant(وزن خشك ساقه  )cm(طول ساقه اصلي  ارقام   
 رسيدگي دهيسنبله دهيساقه رسيدگي دهيسنبله دهيساقه  

  c33/20 a33/49 a33/53 b9/4 c3/7  a6/10  )ق(ريحان   
  c66/17 c66/30 a66/45 c1/1 a7/14  a2/13  )ق(كوير   
  a42/35 b42/33 b33/35 a9/12 b1/10  a7/14  )ق(زرجو   
  ab38/34 a66/50 a33/55bc2/2 b1/10  a2/13  )ق(والفجر   
  bc81/25 a65/50 a33/49 bc6/2 ab4/11  a1/14  )ج(نصرت   
  c66/21 c33/26 b33/27 bc3/3 c4/3  a2/8  )ج(يوسف   
  )ج(30فجر  

  )ج( نيك   
c33/20 
ab00/31 

b33/41 
b00/35 

a33/47 
b00/35 

bc6/2 
c5/1 

b3/9  
b1/9  

a9/12  
a3/11  

  ارقام قديم) : ق( - ارقام جديد ) : ج(
  .دار ندارندتفاوت معني درصد 5ر سطح حرف مشترك دهاي داراي حداقل يك در هر ستون ميانگين
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ي رسـيدگي ايـن پـارامتر كـاهش      در مرحله آخر رشد يعني مرحله

شديدي پيدا كرد زيرا در اين مرحله با خشكي انتهايي فصـل مواجهـه   
شديم و به علت فرايند انتقال مجدد، ريـزش برگهـا و كـاهش سـطح     

زمـان بـه حـداكثر رسـيدن      محققـان . برگ  فتوسنتزي گياه را داشتيم
 اند برگ در غالت را قبل از به سنبله رفتن گزارش كرده سطح شاخص

مشـخص   انجـام گرفـت  بر روي ارقام جو بهاره  ي كهدر آزمايش ).20(
، يابدمي نسبت سطح برگ كاهش ،كه با افزايش تابش خورشيدي شد

اما ميزان تجمع ماده خشك گياه، شاخص سطح بـرگ، سـرعت رشـد    
تمـام  كلـي  بـه عبـارت    .يابـد  نسبي و سرعت فتوسنتز آنها افزايش مي

 ).29( گيرند قرار ميثير شاخص سطح برگ اخصوصيات گياه تحت ت

  
  وزن خشك برگ

نتايج مقايسات ميانگين نشان داد كه شاخص وزن خشـك بـرگ   

رونـد رو   دهـي سنبلهدهي و ي چهار تا شش برگي، ساقه در سه مرحله
رسـيدگي  ي  و در آخرين مرحله رشـد يعنـي مرحلـه   به افزايشي داشت 
هـا   الگوي تغييرات وزن خشك برگ در ميان ژنوتيپ .كاهش پيدا كرد

و نتايج مقايسه ميـانگين نشـان داد كـه در     مشابه سطح برگ آنها بود
دهي، به ترتيب رقم قديمي كـوير و  مرحله چهار تا شش برگي و ساقه

و رسـيدگي رقـم جديـد نصـرت      دهـي  سـنبله جديد نيك و در مراحل 
 فتوسـنتزي  سطح. )4جدول( بيشترين وزن خشك برگ را نشان دادند

 بـه  نيـز  هـا سـاقه  و شودمي مواد فتوسنتزي توليد افزايش باعث بيشتر

 از پـس  كـه  فتوسنتزي مواد مجدد انتقال فرايند در ثانويه منابع عنوان

در افزايش توليد مـواد فتوسـنتزي    شوند،مي ساخته افشانيمرحله گرده
  ).7(نقش دارند 

 

 
  اندام هوايي ارقام جديد و قديم جو مورفولوژيك هاي مقايسه ميانگين شاخص -4جدول

  )g per plant( برگوزن خشك                     )cm per plant( سطح برگ ارقام
  رسيدگي  دهيسنبله  دهيساقه  چهار تا شش برگي رسيدگي دهيسنبله دهيساقه  چهار تا شش برگي 
  a15/48  b01/166 b52/310 c45/183 bc151/0  b546/0  bc52/2  b08/1 )ق(ريحان
  a91/36  c94/54 bc51/230 c56/193 a298/0  c236/0  bc125/2  b06/1 )ق(كوير
  b46/13  bc62/108 bc87/222 cd65/138 c064/0  bc362/0  c01/2  d384/0 )ق(زرجو
  ab02/32  bc06/129 a03/435 b42/227 bc130/0  bc383/0  ab84/2  bc882/0 )ق(والفجر
 a85/46  b78/169 a70/477 a43/303 b190/0  b538/0  a26/3  a99/1 )ج(نصرت

  ab37/31  b21/161 a20/470 b97/258 bc124/0  b499/0  d76/2  c786/0 )ج(يوسف
  a93/41  bc00/103 bc30/235 c42/183 b185/0  bc365/0  bc09/2  bc961/0 )ج(30فجر
  a00/53  a29/293 cd30/144 cd36/130 b178/0  a30/1  d19/1  cd521/0 )ج(نيك

  ارقام قديم) : ق( -ارقام جديد ) : ج( 
  .ددار ندارنمعني درصد تفاوت 5سطح هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در در هر ستون ميانگين

 
  ارقام مختلف جو هاي مورد مطالعه عملكرد درمقايسه شاخص -5جدول

 تعدادپنجه  رقم
  دربوته

  تعداد سنبله
  در بوته

طول سنبله
)cm( 

تعداد دانه در   درسنبلهه تعداد دان
وزن هزار دانه  هبوت

در  دانه وزن
  بوته

)g per plant(  
  bcd   8  bc33/6 a6/9 ab39 bc365  bc44  bc76/15 )ق(ريحان
  de    6  cd33/5 a3/9 a43 cd254  b45  c46/11 )ق(كوير
  e      5  d  66/4 a3/9 ab38 d202  f40  d28/8 )ق(زرجو
  cde   7  cd33/5 a2/9 b34 cd260  c43  c50/11 )ق(والفجر
  abc10  bc33/6 a5/9 ab37 bc367  b45  b57/16 )ج(نصرت
  abc10  ab00/7 a8/9 ab36 b393  e41  bc30/16 )ج(يوسف

  ab11  abc 66/6    a6/9 b33 bc367  d42  bc41/15 )ج(30رفج
  a 12  a00/8 a10 a44 a511  a46  a57/23  )ج(نيك 

  ارقام قديم) : ق( - ارقام جديد ) : ج(
  .ددار ندارنتفاوت معني درصد 5 در سطحمشترك هاي داراي حداقل يك حرف  در هر ستون ميانگين
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  همبستگي بين صفات عملكرد و اجزاي عملكرد -6جدول

 تعدادپنجه  عملكرد دانه  صفات  
 تعدادسنبله  طول سنبله  دربوته

  وزن هزار دانه  تعداد دانه در بوته  تعداد دانه در سنبله  در بوته

           1  عملكرد دانه - 1
         1  89/0**  تعداد پنجه دربوته - 2
        ns09/0  ns19/01 طول سنبله - 3
       ns08/0 1 89/0** 88/0**  تعداد سنبله دربوته - 4
      ns27/0 ns01/0ns12/0- ns16/0- 1  تعداد دانه در سنبله - 5
    ns06/0 **86/0 ns19/0  1 95/0** 95/0**  تعداد دانه در بوته - 6
  ns36/0 ns13/0 ns37/0 ns311/0  *41/0  1  63/0**  وزن هزار دانه-7
    قديم ارقام) : ق( -ارقام جديد  ) :ج
 .دندارندار  معني تفاوت درصد 5سطح هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در  در هر ستون ميانگين 

  
  تعداد پنجه در بوته

 11و  12به ترتيب با تعداد  30در بين ارقام جديد رقم نيك و فجر
تعداد پنجه در بوته را به خود اختصـاص دادنـد و ارقـام     بيشترينپنجه 

پنجه در بوته را داشتند و همچنـين در بـين    10يوسف و نصرت تعداد 
، 7،  8ارقام قديمي، رقم ريحان، والفجر، كوير و زرجو به ترتيب تعـداد  

 مختلـف  هـاي شـاخص  ميان از). 5جدول( پنجه در بوته داشتند 5و  6

 ارتفـاع  سـنبله و  در دانه تعداد دانه، هزار وزن ،پنجه تعداد مورد بررسي

 بدين دارند و عملكرد باي دار معني و مثبت ،ساده هايهمبستگي بوته

 مهم هايشاخص جمله از بوته در پنجه تعداد كه گفت توان ترتيب مي

 در مهـم انتخـاب   هايشاخص جمله از و است دانه عملكرد بر موثر و

 ).2( آيدمي شمار به دانه عملكرد افزايش جهت اصالح
 

  در بوته تعداد سنبله
اساس نتـايج مقايسـات ميـانگين انجـام شـده ارقـام جديـدتر         بر

،  بيشترين تعداد سنبله در بوته را داشتند و در بين اين ارقام ، رقم نيك
سـنبله   33/6و  66/6،  7، 8و نصـرت بـه ترتيـب بـا      30فجر يوسف، 

شترين تعداد سنبله را به خود اختصاص دادند و در بين ارقام قـديمي  بي
سنبله بيشترين تعداد سنبله در بوته را داشت و بعد  33/6رقم ريحان با 

سنبله كمترين  66/4سنبله و رقم زرجو با  33/5ارقام كوير و والفجر با 
هـاي  از بين شـاخص ). 5جدول(تعداد سنبله را به خود اختصاص دادند 

سنبله در بوته با عملكرد تعداد شاخص  همبستگي بينزاي عملكرد، اج
 بـود دار مثبـت و معنـي   )= 89/0r**(و تعداد پنجـه   )r =88/0**(دانه 

 حداكثر است وقتي دانه جو محصول كه اعتقاد بر اين است ).6جدول(

طبـق  . )21( برسـد  معينـي  ميـزان  بـه  در واحد سـطح  سنبله تعداد كه
 هكتار در دانه عملكرد تريتيكاله و گندم جو، درانجام گرفته آزمايشات 

 و شـده  برداشت هايسنبله تراكم با همبستگي مثبتي و مستقيم رابطه
هـا بـا نتـايج حاصـل از ايـن      كه اين يافته دارد سنبله يك عملكرد نيز

 هـر  در سنبله تعداد اعتقاد بر اين است كه .)30( آزمايش مطابقت دارد

كه  دارد و ارقامي گونه هر عملكرد روي را مثبت اثر بيشترين مربع متر
 زيـاد  نيـز  آنهـا  در دانـه  هـزار  وزن هسـتند،  بااليي توليد قدرت داراي

 .)15( باشد مي

  
  طول سنبله

طول سنبله نتايج مقايسه ميانگين نشان داد كه رقم جديد نيك با 
ارقـام از  ف بـين  اما ايـن اخـتال   را داشت يشترين مقدارب مترسانتي 10

سنبله  نتايج همبستگي بين طول ).5جدول(دار نبود لحاظ آماري معني
ي عدم وجـود همبسـتگي مثبـت و     دهنده و ساير اجزاي عملكرد نشان

 عملكـرد،  اجزاي بر عالوه) .6جدول(داري بين اين پارامترها بود  معني

ـ  عملكرد بر مستقيم غير به طور نيز ديگر هايشاخص از بسياري  ثيرات

 بـر  توانـد  مـي  كـه  اسـت  يهاي شاخص از سنبله يكي طول .گذارندمي

 صـادق  شـرايط  تمـام  در موضوع اين ولي مثبت بگذارد، ثيرات عملكرد

بـا   همـراه  گلـدهي  از پـس  دوره كـه  شـرايطي  در خصـوص  بهت نيس
 دليل به هاي بلند،سنبله وجود با نتيجه در و شود مي محيطي هاي تنش

  ).34( پايين است عملكرد ها، دانه زياد چروكيدگي

  
  تعداد دانه در سنبله

 30دانه و رقم فجر 44مقايسه ميانگين نشان داد كه رقم نيك با نتايج 
دانه به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد دانه در سنبله را به خـود   33با 

كـه بعـد از    توان بيان داشـت  در مورد اين پارامتر مي. اختصاص دادند
رقم نيك كه از بين ارقام جديد بيشترين تعـداد دانـه را داشـت، ارقـام     
قديمي كوير، ريحان و زرجو نسبت به ساير ارقام جديد برتري يافتـه و  

 همبستگي بـين صـفات   نتايج). 5جدول (هايشان بيشتر بود  تعداد دانه
سـاير  تعـداد دانـه در سـنبله بـا      شـاخص كـه بـين   به اين صورت بود 

). 6جدول(شت وجود ندا همبستگي مثبتي هاي اجزاي عملكرد اخصش
متقابـل   اثـر  نـوعي  عملكـرد  اجـزاي  بين است كه هداد نشان مطالعات
 حالت در عنوان مثال، به دارد وجود گياه رشدي مراحل طي در جبراني
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 در كمتري دانه تعداد شود، زيادي توليد پنجه تعداد كه شرايطي در كلي

شـدت   بـه  سـنبله  در دانـه  تعـداد  كه زماني يا شود ومي تشكيل سنبله
شـايد بتـوان    بنـابراين  ).17(بد يامي كاهش دانه وزن يابد،مي افزايش

 تعداد دانه در سنبله بـا سـاير   بين منفي همبستگيبيان كرد كه دليل 

 روي بـر  اجـزا  جبرانـي  متقابـل  اثرات نتيجه همان در عملكرد اجزاي

 فصـل  انتهـاي  به خشكي تحمل ارزيابي آزمايش نتايج. است يكديگر

 و ورامـين  هـاي ايسـتگاه  در صفات مختلف بررسي با جو هايژنوتيپ
 تـا  روز صـفات  فصـل،  انتهـاي  خشـكي  شرايط كه در نشان داد كرج

 وزن هـزار  و سنبله در دانه تعداد پدانكل، طول رسيدن، تا گلدهي، روز

 صـفات  عنوان و به داشتند دانه عملكرد با را همبستگي بيشترين دانه،

اعتقاد بر اين است كه در بين . )23( شدند شناسايي شرايط اين در مهم
تـرين همبسـتگي را بـا    اجزاي عملكرد،  تعداد سنبله در متر مربع قوي

عملكرد دانه دارد و همچنين بيشترين عملكرد جو ناشـي از اثـر تعـداد    
نه است چون رقابت براي جذب و استفاده دانه در سنبله و وزن هزار دا

از منابع محيطي در شرايطي كه تعـداد سـنبله در واحـد سـطح بيشـتر      
رقـم  25از  اسـتفاده  محققين در آزمايشـي بـا  ). 6( باشداست زيادتر مي

 برداشـت  گندم تحت شـرايط كشـت آبـي نشـان دادنـد كـه شـاخص       
 در دانه تعداد هايو شاخص دانه دارد عملكرد با را همبستگي باالترين
 و كننـده  فتوسـنتز  هايبافت بارور، دوام هايپنجه درصد اصلي، سنبله
مـوثري ايفـا    نقـش  دانـه  عملكـرد  افزايش فتوسنتز خالص در سرعت

 شـاخص  كـه افـزايش   دهـد نشـان مـي   نتايج پژوهشي .)24( كنند مي
دانه بيشتر در سـنبله  ارقام جديد جو به دليل افزايش تعداد  برداشت در

 ).  17( ارقام جديد نسبت به ارقام بومي است

  
  تعداد دانه در بوته

نتايج مقايسه ميانگين ايـن پـارامتر در بـين ارقـام نشـان داد كـه       
و يوسف به ترتيـب بـا    بيشترين تعداد دانه در بوته مربوط به رقم نيك

رقـم قـديمي   دانه در بوته و كمترين تعداد دانه مربوط به  393و   511
دانه در بوته بود و تمـام ارقـام جديـد نسـبت بـه ارقـام        202زرجو با  

نتايج همبسـتگي  ). 5جدول(قديمي تعداد دانه در بوته بيشتري داشتند 
ي اين بـود كـه    دهنده عملكرد نشان پارامتر تعداد دانه در بوته و اجزاي

و  )r =95/0**(تعداد دانه در بوته فقط با تعداد پنجـه ، عملكـرد دانـه    
داري نشـان داد  همبسـتگي مثبـت و معنـي    )r =86/0**(تعداد سنبله 

 واحـد  در تعداد دانه و عملكرد بين مثبت همبستگي ضريب). 6جدول(

 بـالقوه  عملكـرد  افـزايش  اصلي داليل از يكي كه دهدمي نشان سطح

گزارش كردند  محققين ).27( است بوته در دانه افزايش تعداد جو ارقام
كه تعداد دانه در واحد سطح مهمترين جـزء در بـين اجـزاي عملكـرد     
است كه افزايش زيادي داشته، بنابراين چون ارقام جديـد قـادر بودنـد    
تعداد دانه در واحد سطح بيشـتري توليـد كننـد، لـذا بـه عملكردهـاي       

هـاي  مطالعاتي كـه در آن ارقـام دوره  اند و بطوركلي در باالتري رسيده

مختلف با يكديگر مقايسه شدند، تعداد دانه در متر مربع با تعـداد دانـه   
) 35( ولتاس و همكـاران ). 31( در سنبله همبستگي مثبت داشته است

رديفه ديم از ارقـام اسـپانياي   شش  نه رقم جو در آزمايشي كه بر روي
در طي اصـالحات   دادند كه در سطح مزرعه انجام دادند، نشان شمالي
هاي بارور در متـر مربـع و تعـداد دانـه در خوشـه      تعداد پنجه ،ژنتيكي

و  متوسط وزن دانـه كمـي كـاهش يافتـه اسـت     اما  پيدا كردهافزايش 
بـارور و متوسـط وزن   هـاي  پنجه تعداد ،در جوهاي دو رديفه همچنين

و  داشـته اسـت  خوشه كاهش كمي  تعداد دانه در يافته امادانه افزايش 
صفتي كه بيشترين همبستگي را با عملكرد دانـه  همچنين ثابت كردند 

 ). 35( دارد تعداد پنجه بارور در واحد سطح است

  
  وزن هزار دانه

بر اساس نتايج مقايسات ميانگين بيشترين وزن هزار دانـه متعلـق   
گرم و كمترين وزن هزار دانه مربوط به رقم زرجـو   46به رقم نيك با 

وزن هزار دانه همبستگي مثبت و بااليي بـا  ). 5جدول (گرم بود  40با 
ان داد نشـ ) r= 41/0*(و تعداد دانه در بوته  )= 63/0r**(عملكرد دانه 

توان بيان كرد كه وزن هزار دانـه ارتبـاط   و بدين ترتيب مي) 6جدول (
در ايـران   دهد كـه تحقيقات نشان مي. داري با عملكرد دانه داردمعني

عملكرد در ارقام جو وجـود داشـته اسـت و عـواملي همچـون       افزايش
عملكرد بيولوژيك، تعداد دانه در متر مربع، وزن دانـه، دوره پـر شـدن    

نتايج آزمايشاتي كـه بـر   ). 4(اند دانه و شاخص برداشت عامل آن بوده
 هزار وزنروي ارقام گندم نان و دوروم ديم انجام گرفت نشان داد كه 

 در محققـين . )5( داري داشتمعني و مثبت همبستگي با عملكرد دانه

در  دانـه  وزن شـاهد،  ارقـام  همـراه  انتخابي بـه  جوهاي دوساله ارزيابي
 بـاال  عملكرد مستقيم براي غير گزينش اصلي معيار عنوان به را سنبله

 گيري شـده  اندازه پارامترهاي بين همبستگي نمودند و ضرايب معرفي

 همبستگي عملكرد دانه كه داد بررسي نشان مورد هايژنوتيپ كل در

 منفي همبستگي و پدانكل و طول دانه هزار وزن با داريمعني و مثبت

 تنـوع  در بررسـي ). 26( داشت رفتن سنبله تا تعداد روز با داريمعني و

 و زراعـي  خصوصـيات  از برخـي  دوروم بـراي  تـوارثي گنـدم   ذخـاير 
 تعداد با سنبله ميان عملكرد همبستگي كه شدمشخص  رفولوژيكيوم

 دار معني و مثبت سنبله در تعداد سنبلچه و دانه هزار وزن سنبله، در دانه

 سنبله در دانه تعداد مستقيماثر  كه داد نشان مزبور تحقيق نتايج .است

 بـوده اسـت و   بـاال  و مثبت سنبله، ميانگين عملكرد بر دانه هزار وزن و
 را هزاردانـه  وزن و در سنبله تعداد دانه مانند خصوصياتيبدين ترتيب 

عملكـرد   بهبـود  جهت در انتخاب براي هاييشاخص عنوان به توانمي
  ).11( نمود توصيه سنبله

  
  وزن دانه در بوته

همـانطور كـه    و دانه به صورت گرم در گياه بـه دسـت آمـد    وزن
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 دانـه  وزن بيشـترين داشتند و  بيشتريوزن رفت ارقام جديد انتظار مي
و  57/16،  57/23بـا ميـانگين    يوسف و نصرتارقام نيك ، مربوط به 

دانه مربوط بـه رقـم زرجـو بـا      وزنكمترين  گياه بود و گرم در 30/16
 كـه بـه منظـور    آزمايشـي ). 5جـدول ( گياه بود گرم در 28/8ميانگين 
 هاپلوئيـد  جـو  هـاي اليـن  در دانـه  عملكـرد  به مربوط صفات ارزيابي

 و مثبـت  همبستگي دانه انجام شد نشان داد كه عملكرد شده مضاعف
 تعـداد  در هر خوشـه،  دانه تعداد بوته، ارتفاع هاي شاخص با داري معني

مثبــت و  همچنــين همبســتگي). 2( دارد دانــه هــزار وزن پنجــه و
گنـدم دوروم گـزارش    در دانه عملكرد با هزار دانه وزن بين داري معني

 ). 18(ها با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد يافتهكه اين  شده است

  
  كلي گيرينتيجه

از آنجايي كه شاخص برداشت در ارقام جديد جو به مرز تئوريـك  
نزديك شده است و افزايش بيشتر اين صفت مشـكل بـه   ) درصد 62(

ه دانه جو بايسـتي بـه   رسد، بنابراين براي افزايش عملكرد بالقونظر مي
بود كه داراي ظرفيت توليـد زيسـت تـوده بـااليي      هاييدنبال ژنوتيپ

هستند و در عين حال ميزان شاخص برداشـت فعلـي آنهـا نيـز حفـظ      

در  توان بيان كرد كه با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايش مي. گردد
هر دو مرحله آزمايشگاهي و گلخانه ارقام جديد نسبت به ارقام قديمي 

گيـري شـده بخصـوص    ثر صفات انـدازه برتر بودند و ارقام جديد در اك
تـر از  صفاتي كه با عملكرد و اجزاي آن همبستگي مثبت داشتند موفق

زني ارقام جديد ي جوانهدر مرحله بطور مثال. ارقام قديمي عمل كردند
ارقـام  . زنـي را نشـان دادنـد   زني و سرعت جوانـه بيشترين درصد جوانه

داشـتند و همچنـين پـارامتر    جديدتر بيشترين تعداد پنجـه و سـنبله را   
ترتيب با عملكرد دانه و تعداد پنجـه همبسـتگي   تعداد سنبله در بوته به

از لحـاظ پـارامتر تعـداد    در بين ارقام جديد . داري داشتمثبت و معني
از همه ارقام برتر بود و بعد از آن ارقام قديمي  رقم نيك دانه در سنبله

زن هـزار دانـه نيـز همبسـتگي     و. تعداد دانه بيشتري در سنبله داشـتند 
نشـان داد و رقـم    مثبت و بااليي با عملكرد دانه و تعداد دانه در بوتـه 

و زرجو به ترتيب بيشترين و كمترين وزن هزار دانـه را بـه خـود     نيك
بطور كلي با توجه به برتـري ارقـام جديـدتر در اكثـر     . اختصاص دادند

شان دادند افـزايش  دار نصفاتي كه با عملكرد همبستگي مثبت و معني
و زرجو بـه ترتيـب    عملكرد در ارقام جديد مورد انتظار بود و رقم نيك

 .به عنوان برترين رقم و ضعيفترين رقم جو معرفي شدند
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