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  چکیده
تحـت   هاي مختلف جوبه منظور شناخت مبانی مورفولوژیک اختالف عملکرد و عوامل پنهانی مؤثر بر آن در الین

 72و تـنش خشـکی بـراي     با دو تکرار در دو شـرایط آبـی   9×9، آزمایشی در قالب طرح التیس ساده شرایط تنش خشکی
نتایج تجزیه واریانس صـفات در هـر دو شـرایط    . اجرا گردید شاهد محلی 7به همراه والدین و  الین جو هاپلوئید مضاعف

داري هاي مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات در سطح احتمال یک درصـد اخـتالف معنـی   الینآبی و تنش نشان داد که بین 
شرایط تنش و بـدون  الین جو دابل هاپلوئید انتخابی در  81هاي اصلی روي بر اساس مؤلفه هاتجزیه به عامل. وجود دارد

درآزمـایش تـنش،    .پنج عامل و در شرایط تنش شش عامل استخراج شـدند  ،بدون تنشدر شرایط . انجام شدتنش خشکی 
بـا   ،لـذا . ا توجیـه نمودنـد  درصد کل تغییـرات ر  72، پنج عامل حدود بدون تنشدرصد و در آزمایش  78شش عامل حدود 

گیري نمود که براي تولید جوهایی با عملکـرد دانـه بـاال در شـرایط     می توان نتیجه وجه به صفات مؤثر در عوامل مذکورت
 . طوالنی و ارتفاع مناسب را باید انتخاب نمود طول دوره زایشیتنش خشکی، گیاهانی با مساحت بیشتر برگ پرچم، 

  
  جو، عملکرد دابل هاپلوئیدهاي تنش خشکی،ها، عاملتجزیه  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

In order to understand the morphological basis of yield difference and hidden factors in 

barley lines under drought stress condition, an experiment was conducted for 72 double haploid 

lines with their parents and 7 local cultivars  of barley using two 9×9 simple Lattice (stress and non-

stress), with two replications. The results of variance analysis showed that there are significant 

differences among all genotypes in studied traits. In non-stress condition factor analysis based on 

principal component extracted five factors that explained about 72 percent of the total variation and 

in stress condition six factors were extracted that explained about 78 percent of the total variation. 

Considering the traits affecting these factors, can be concluded to produce high yield barley in 

drought stress condition, plants with more flag leaf area, wide reproductive organs, long grain 

filling period and appropriate height should be selected. 
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  مقدمه
ــی از نیازهــاي اساســی پیشــرفت در    ــوع ژنتیک تن

هـاي  پالسماطالع از تنوع ژنتیکی ژرم. نباتات استاصالح 
             بــه پژوهشــگر اجــازه انتخــاب روش صــحیح در  گیــاهی
در بـین  . )1977چادهري ( دهدهاي اصالحی را میبرنامه
 هاي ریاضی مختلف مـورد اسـتفاده بـراي مطالعـه     روش
یـک  هـاي ژنتیکـی و آمـاري    هاي گیـاهی، مـدل  پالسمژرم

یل اینکـه اطالعـات اولیـه بسـیار وسـیعی از      به دل متغیره
 بسیار کاربرد دارنـد صفات مورد بررسی ارائه می دهند، 

و در موارد متعددي براي بـرآورد تنـوع ژنتیکـی جوامـع     
و دنیس و آدامز  1957پنس ( اندشده گیاهی به کار گرفته

هاي اصالح نباتـات انتخـاب بـر اسـاس     در برنامه. )1972

گیـرد کـه ممکـن    عی صـورت مـی  تعداد زیادي صفت زرا
، تگی مثبت و منفی وجود داشته باشداست بین آنها همبس

هاي تجزیـه و تحلیلـی کـه بـدون از بـین بـردن       لذا روش
از اطالعـات مفیـد، تعـداد صـفات مـؤثر در      زیـادي   مقدار

ــا ارزش  ــراي پژوهشــگران ب ــد، ب  عملکــرد را کــاهش دهن
   .)1982گورتین و بیلی ( هستند

 تجزیـه عنوان نمودند که  )1984(ن برامل و همکارا
ها روش چند متغیره قدرتمنـدي اسـت کـه بـراي     عامل به

و سـیلر   2010فرانکو و همکاران ( برآورد اجزاي عملکرد
اي از متغیرهاي استخراج زیر مجموعه ،)1985و استافور 
ــان ــول  ( همس ــی و ماکس ــون و  1963الول ، )2013گارس

غیـره، شـناخت   هـاي چنـد مت  داده شناخت مفاهیم اساسی
ــین صــفات   ارتباطــات بیولوژیــک و کــاربردي موجــود ب
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 31                                                                   .....بدون تنشصفات مرتبط با آن در الین هاي جو تحت شرایط  ارزیابی عملکرد و

ــاران ( ــاران و  2013اســالمی و همک ــوا و همک  ،)1992آک
              ادي از صـفات همبسـته بـه تعـداد کمـی     کاهش تعداد زیـ 

ــااز عامـــل ــریح  )1988جانســـون و ویچـــرن ( هـ و تشـ
   .می رودبه کار  )1941الولی ( هاي بین متغیرهاهمبستگی

ها را بـراي صـفات تعیـین    تجزیه به عامل )1971( التونو
ارقام گندم بهاره  8×8آلل هاي دايکننده عملکرد در تالقی

ــرد و   31عامــل اول . عامــل را اســتخراج نمــود 4بکــار ب
درصد تنوع کل را توجیـه نمـود و در برگیرنـده دو جـزء     
عملکرد، یعنی تعداد سـنبله در گیـاه و تعـداد سـنبلچه در     

  . بودسنبله 
درصد از تنوع کـل را توجیـه    30در عامل دوم که 

نمود، صـفات مربـوط بـه بـرگ پـرچم از اهمیـت بـاالیی        
ــد ــون. برخــوردار بودن ــري ، )1972( والت ــه دیگ در مطالع

هـا را بـراي مطالعـه صـفات مربـوط بـه       عامـل  بهتجزیه 
اجزاي عملکرد، ساختارهاي مورفولوژیک و مراحل رشـد  

عامل اول به ترتیـب   4این مطالعه  در. در گندم به کار برد
درصد از تغییرات کـل را توجیـه    16و  3/23، 2/29، 9/29

پرچم و طـول دوره   صفات مربوط به سطح برگ. نمودند
صـفات تعیـین کننـده    . رسیدگی در عامل اول نمود یافتنـد 

ماهیــت مبــدأهاي ســوخت و ســازي در ســه عامــل آخــر 
قسـمتی از   صفات مربوط به اجزاي عملکرد. تقسیم شدند

  . را تشکیل دادند 4و  3عوامل 
بـرآورد تنـوع   از اهداف این مطالعه مـی تـوان بـه    

ژنتیکی براي صفات کمی و کیفی و شناخت عوامل مـؤثر  
بـه   همچنـین اسـتفاده از تجزیـه   . اشاره کرددر تنوع آنها 

ها در تبیین اجزاي عملکرد دانه، تعیین ارتباطات بین عامل
ــاختار   ــرد و س ــزاي عملک ــین،  اج ــک مع هاي مورفولوژی

شناخت صفاتی که براي بهبود عملکرد دانه باید بـه طـور   
کومـار و همکـاران   ( مستقیم مـورد گـزینش قـرار گیرنـد    

گیـري شـده و شـناخت    بندي صـفات انـدازه  ، گروه)2006
گیري یا صـفات پنهـانی مـؤثر بـر     مفاهیم غیر قابل اندازه

جام تجزیـه  توان با انت که میمواردي اسعملکرد از دیگر 
 هـا بـه ماهیـت ایـن مـوارد تـا حـدودي پـی بـرد         به عامل

  .)2011هوسان (
  

  ها مواد و روش
این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مرکـز تحقیقـات   
ــول     ــا ط ــک ب ــع در شهرســتان زه ــل واق کشــاورزي زاب

 30°, 55´شرقی و عرض جغرافیـایی  61°, 41´جغرافیایی
در سـال   زمین محل اجراي آزمـایش . شمالی اجرا گردید

آزمـایش در قالـب طـرح التـیس     . قبل از کاشت آیش بـود 
با دو تکرار و تحت دو شرایط نرمـال و تـنش    9×9ساده 

دابـل   الیـن  72 بـذور  در این تحقیق از. خشکی اجر گردید
کــه از  (Hordeum vulgare L.; 2n=2x=14) هاپلوئیــد

اصـالح   برنامه بوسیلۀ Morexبا رقم  Steptoeتالقی رقم 
گاه ایالت اورگون براي پروژه تعیین نقشه ژنـوم  جو دانش

بدسـت آمـده اسـت     (NABGMP1)جو آمریکاي شـمالی  
 Steptoe. شاهد محلـی اسـتفاده شـد    7همراه با والدین و 

داراي عملکرد باال، سازگاري وسیع، حساس بـه خشـکی،   
ــواري     ــاري ن ــه بیم ــاد، حســاس ب ــذر زی ــدار خــواب ب مق

شـش ردیفـه و تیـپ     باکتریایی برگ، کیفیـت علوفـه بـاال،   
             شــش ردیفــه، مقــاوم Morexتغذیــه اي ســاحلی بــوده و 

به خشکی، کیفیت مالت و آمیالز بـاال، مقـدار خـواب بـذر     
 .نـواري باکتریـایی بـرگ اسـت     پائین و مقاوم به بیماري 
 8و نقطـه پژمردگـی    درصد 21ظرفیت زراعی در قطعات 

در  TDR و نیز زمان هر آبیـاري توسـط دسـتگاه   درصد 
 .تعیـین گردیـد  ) 7/10رطوبـت وزنـی   ( 16رطوبت حجمی 
متـر، تعـداد    2/1متر و عرض هر کرت  8/3طول هر کرت 
سـانتی متـر،    20عدد، فاصله بین خطوط  6خطوط کاشت 

 . سانتی متر و نوع کشت خطی بود 50فاصله بین کرتها 
روش آبیاري مزرعه به صورت کرتی بـوده و در  

). ن تنشوبددر آزمایش ( بود بتنو 3کل دوره رشد گیاه 
افشانی به بعـد هیچگونـه   در آزمایش تنش از مرحله گرده

شـرایط  در زیـرا   ،)قطع آب آخـر (آبیاري صورت نگرفت 
در مرحلـه   خشـکی تـنش  ) زهکشهرستان (اقلیمی منطقه 

گلـدهی و بعــد از آن بیشــترین خســارت را بــه محصــول  
وه صـفات مـورد بررسـی و نحـ     .)1جـدول  ( کندوارد می
ایـن صـفات جـز در    . گیري آنها به شـرح زیـر بـود   اندازه

 10مواردي که ذکر شده است با رعایت حاشیه، بـر روي  
                                                 
1North American Barley Genome Mapping Project 
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بوته که به طـور تصـادفی در هـر کـرت انتخـاب گردیـد،       
  .گیري شدنداندازه

، طول دوره رشد زایشـی  طول دوره رشد رویشی
 ، ارتفاع بوته،)تعداد روز از سنبله رفتن تا رسیدگی کامل(

طول ریشک، طول سنبله اصلی، طول غالف بـرگ پـرچم،   
، طول برگ پرچم، عرض بـرگ پـرچم، تعـداد    پدانکلطول 

عملکرد هر کـرت بـا حـذف    (دانه در سنبله و عملکرد دانه 
متر از ابتدا و انتهاي هر کـرت بـه    5/0هاي کناري و بوته

تعیـین   01/0با دقت  صورت عملکرد دانه و بر حسب گرم
  ). گردید

هاي اصلی در قالب طرح التیس، داده ز تجزیهپس ا
یح شـده بـه   هاي تصحمیانگینبر مبناي ها تجزیه و تحلیل

عبـدي و  ( صـورت گرفـت   صورت بلوك کامـل تصـادفی  
براي درك روابـط علـت و معلـولی بـین      .)2010همکاران 

ا در عملکـرد  صفات، شناخت صفاتی که بیشترین نقـش ر 
مـل پنهـانی مـؤثر بـر     نماینـد و شـناخت عوا  مـی  دانه ایفا

هـا بـه روش حـداکثر درسـت     عامـل به عملکرد، از تجزیه 
 و ماکســول محققینــی از جملــه الولــی نمــایی کــه توســط

 بسط و گسترش داده شده است، اسـتفاده گردیـد   )1963(
-نرم از محاسبات آماري فوق با استفاده. )1388جباري (

هـا بـا   و آزمـون نرمـال بـودن داده    9نسـخه   SAS1افزار 
 شــد انجــام 14نســخه  MINITABافــزار ســتفاده از نــرما
  .)2001سین (

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریـانس صـفات بـا در نظـر گـرفتن      
تمامی ارقام در دو تکرار موجود در هر دو شرایط آبی و 

نتـایج تجزیـه   . آورده شـده اسـت   3و  2تنش در جـداول  
-نالیواریانس صفات اندازه گیري شده نشان داد که بین 

مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات در سـطح احتمـال    هاي
دار معنــی. داري وجــود داردیــک در صــد اخــتالف معنــی

باشد کـه  می بیانگر این نکته هاالینبودن میانگین مربعات 
وجود بین آنها از لحاظ صفات مورد بررسی تنوع خوبی 

  .دارد

                                                 
1 Statistical Analysis System 

هـا از لحـاظ   براي بررسی اختالف الیـن  Fآزمون 
 در دو محـیط تـنش و بـدون تـنش     بررسـی  صفات مورد

از لحـاظ   هـا الیـن که بـین   نتیجه گیري نشان دادانجام و 
تـنش و بـدون   در هـر دو شـرایط   صفات مـورد بررسـی   

ایـن موضـوع   . داري وجود دارداختالف بسیار معنی تنش
هـا  دارد کـه تفـاوت مشـاهده شـده بـین میـانگین      بیان می

بـراي اکثـر    بـا توجـه بـه تنـوع موجـود      .تصادفی نیسـت 
صفات، استنباط می شود کـه انتخـاب بـراي بهبـود آنهـا      

البته بازدهی انتخاب تا حدود زیادي . تواند مؤثر باشدمی
در  .پـذیري صـفات مـورد بررسـی دارد    بستگی به توارث

هاي اصـلی  ها بر اساس مؤلفهاین مطالعه، تجزیه به عامل
ی در الین جو دابل هاپلوئیـد انتخـاب   81روي ) 2013هرو (

هـا،  بردار بار عامل. شرایط آبی و تنش خشکی انجام شد
نسبت واریانس توجیه شده، جمـع کـل واریـانس توجیـه     

 هـا هاي مشخصه حاصل از تجزیه به عامـل شده و ریشه
         بـراي تعیـین تعـداد    . انـد نشان داده شده 5و  4در جداول 

هـا کـه داراي ریشـه    هاي مناسب، آن تعداد از عاملعامل
مشخصــه بزرگتــر از یــک بودنــد، انتخــاب شــده و بــراي 

بر همین اساس در  .ها به کار رفتندماتریس ضرایب عامل
. پنج عامل استخراج شـد  بدون تنشاین تحقیق در شرایط 

ها به ترتیب درصد واریانس توجیه شده توسط این عامل
   .بوددرصد  6و  8 ،11 ،18 ،27

ضـرایب   عـاملی از میـان  ) بـار (بزرگترین ضرایب 
هرعامل در حقیقت نشان دهنده صفت یا صفاتی است که 
بیشترین نقش را در آن عامل دارند، لـذا بـر طبـق متغیـر     

ــی   ــاملی م ــه آن ضــرایب ع ــوط ب ــلمرب ــوان عام ــا را ت ه
 27، عامـل اول  بـدون تـنش  در آزمـایش  . نامگذاري کـرد 

درصد از تغییرات کل را توجیه نمود و از آنجائیکه طـول  
ــت و  ) 94/0(شــی دوره رشــد روی ــاملی مثب ــار ع داراي ب

داراي بار عاملی باال ) -81/0(و دوره رشد زایشی  باالیی
تـوان تحـت   است، لذا این عامـل را مـی   اما در جهت منفی

  . نامگذاري نمود» فنولوژیک«عنوان عامل 
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  .هرستان زهکایستگاه تحقیقات کشاورزي سیستان واقع در ش 1385-86آمار هواشناسی فصل زراعی  -1جدول 

  متوسط تبخیر
Mean evaporation 

(mm)  

  بارندگی
Precipitation 

(mm)  

  حداکثر دما
Max. temp. 

(°C)  

  حداقل دما
Min. temp. 

(°C)  
 mount  ماه

  October  مهر  3/19  8/35  0  32/12
  November  آبان  8/12  1/29  5/5  68/9
  December  آذر  9/1  15  1/4  80/8
  January  دي  3/0  15  0  7/4
  February  بهمن  4/5  8/19  2/24  17/5
  March  اسفند  8/6  7/20  3/8  42/7
  April  فروردین  3/15  4/32  4/3  80/8
 May  اردیبهشت  6/20  9/35  0  33/12
 June  خرداد  1/25  9/39  0  80/22
 July  تیر  28  9/41  6/1  51/23

  
درصــد از تغییــرات کــل را  18در عامــل دوم کــه 
، تعـداد دانـه در سـنبله    )77/0(شامل شده، ارتفـاع گیـاه   

، )57/0(، طـول ریشـک   )57/0(، طول برگ پـرچم  )68/0(
و ) 50/0(طـول پـدانکل   ، )50/0(طول غالف بـرگ پـرچم   

داراي بــار عــاملی مثبــت و بــاالیی ) 45/0(عملکــرد دانــه 
وري و بهـره «بودند، بنابراین این عامل را می توان عامل 

 عامل نای. مودنامگذاري ن» مبدأ ساخت مواد فتوسنتزي

 صفات روي بر ثیرتأ با فنولوژیک صفات دهدمی نشان

 موجـب  گیـاه  ثابـت  سـرمایه  بـه  مربـوط  رویشـی  رشد

 مـی  گیـاه  زایشـی  رشد براي دسترس قابل مواد ذخیره

 عامل پنج تحقیقی در) 2004( همکاران و اشکانی .شوند

 در کـرد  مـی  توجیه را اهداده کل تغییرات از %96 که را

 که را عاملی هاآن .کردند معرفی محدود اريآبی شرایط

 عـاملی  ضـریب  تـرین بـزرگ  داراي دانـه  عملکرد آن در

 دیگـر  تحقیقـی  در. نامیدند وريبهره عامل بود دارمعنی

از تغییـرات کـل   % 04/80اصلی و مستقل که  عامل شش
 شـدند  معرفـی  دیـم  شـرایط  درکرد میها را توجیه داده

و  سـوم  در عامـل  .)2006 همکـاران  و مقـدم  جمشـیدي (
درصد تغییرات کل را نشـان   8و  11به ترتیب که  چهارم
بـار عـاملی مثبـت     بیشترین داراي طول سنبله د، نمی ده

مقصـد  «عامـل  تـوان  عامل را میدو بوده و بنابراین این 

البتــه در عامــل چهــارم  .نامگــذاري کــرد» فیزیولوژیــک
عرض برگ پـرچم و طـول بـرگ پـرچم  نیـز داراي بـار       

لذا افزایش این عامل به طور  .املی بزرگ و منفی بودندع
غیر مستقیم با کاهش صفتی که نقش منفـی دارد، همـراه   

درصـد از تغییـرات    6عامل پنجم که تنها در  .خواهد بود
داراي ) 21/0( طول غالف برگ پـرچم شود، را شامل می

همچنـین طـول ریشـک و     .بار عاملی مثبت و باالیی بـود 
داراي بار عاملی بزرگ و منفـی در ایـن   گ پرچم طول بر

  .عامل بودند
درصد . در شرایط تنش شش عامل استخراج شد

 ،25هـا بـه ترتیـب    واریانس توجیه شده توسط این عامل
در آزمـایش تـنش، عامـل    . درصد بود 6و  7، 9 ،11 ،18

درصد از تغییرات کل را توجیـه نمـود و صـفات     25اول 
، )60/0(رگ پــرچم ، طــول غــالف بــ)75/0(طــول پــدانکل 

و طـول  ) 59/0(، ارتفاع گیـاه  )60/0(تعداد دانه در سنبله 
داراي بـار عـاملی مثبـت و بـاالیی بودنـد،      ) 50/0(سنبله 

همچنــین طــول دوره رشــد رویشــی داراي بــار عــاملی  
-بنابراین مـی . بزرگ اما در جهت منفی در این عامل بود

ــل   ــل را عام ــن عام ــوان ای ــره«ت ســاختارهاي  وري وبه
  . نامگذاري کرد» اهري گیاهظ
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  .بدون تنشالین جو دابل هاپلوئید در آزمایش  81اندازه گیري شده در  صفاتتجزیه واریانس  -2جدول 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

  میانگین مربعات

طول 
دوره 
رشد 
 ویشیر

طول دوره 
رشد 

 زایشی 
 ارتفاع

طول 
 ریشک 

طول 
 سنبله 

طول 
غالف 
برگ 
 پرچم 

طول 
 انکلپد

طول 
برگ 
 پرچم

عرض 
برگ 
 پرچم

  تعداد دانه
 در سنبله 

 عملکرد دانه

  تکرار
تیمار تصحیح 

  نشده
  تیمار تصحیح شده
  بلوك درون تکرار
  خطاي داخل بلوك
  خطاي طرح بلوك

1  
80  
80  
16  
64  
80  

45/8  
45/50  

**45/50  
63/9  
17/6  
86/6  

00/2  
21/37  

**21/37  
05/9  
90/6  
33/7  

08/19  
76/197  

**76/197  
1/231  

54/32  
25/72  

041/0  
26/3  

**26/3  
41/2  
25/1  
49/1  

77/1  
29/2  

**29/2  
73/0  
47/0  
53/0  

74/0  
91/4  

**91/4  
85/2  
80/1  
01/2  

75/2  
57/54  

**57/54  
90/29  
82/13  
03/17  

01/1  
53/7  

**53/7  
28/4  
81/3  
91/3  

03/0  
029/0  

**029/0  
021/0  
018/0  
019/0  

26/19  
96/122  

**95/122  
69/137  
30/59  
98/74  

20/1302  
123127  

**2/123127  
08/7176  
11/3338  
71/4105  

  مزیت نسبی      
  ضریب تغییرات   

  ضریب تبیین     

76/103  
19/2  
88/0  

41/101  
78/7  
83/0  

5/189  
02/10  
73/0  

05/108  
57/7  
68/0  

61/103  
82/10  
81/0  

98/103  
62/6  
70/0  

30/111  
8/14  

76/0  

26/100  
26/14  
65/0  

41/100  
79/14  

607/0  

51/113  
90/19  
62/0  

11/111  
61/11  
96/0  

  
  
  

  .الین جو دابل هاپلوئید در آزمایش تنش 81اندازه گیري شده در  صفاتانس تجزیه واری -3جدول

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

طول دوره 
رشد 
 ویشیر

طول 
دوره 
رشد 

 زایشی 

 ارتفاع
طول 

 ریشک 

طول 
 سنبله 

طول 
غالف 
برگ 
 پرچم 

طول 
 پدانکل

طول 
برگ 
 پرچم

عرض 
برگ 
 پرچم

  تعداد دانه
 در سنبله 

 عملکرد دانه

  تکرار
تیمار تصحیح 
  نشده

تیمار تصحیح 
  شده

بلوك درون 
  تکرار

خطاي داخل 
  بلوك

خطاي طرح 
  بلوك

1  
80  
80  
16  
64  
80  

58/1  
24/32  

**23/32  
16/5  
42/6  
17/6  

06/76  
46/23  

**45/23  
86/13  
96/10  
54/11  

31/755  
64/120  

**63/120  
58/94  
80/39  
76/50  

13/0  
94/4  

**94/4  
01/2  
02/1  
22/1  

06/0  
63/2  

**63/2  
7/0  
46/0  
5/0  

58/6  
5/7  
**49/7  

49/3  
19/2  
45/2  

99/77  
57/36  

**57/36  
27/22  
76/5  
06/9  

52/4  
92/6  

**92/6  
13/5  
19/2  
78/2  

47/0  
051/0  

**051/0  
029/0  
03/0  
03/0  

31/7  
08/112  

**08/112  
66/104  
54/33  
76/47  

84/8384  
48820  

**3/48820  
62/1188  
26/1161  
73/1166  

  مزیت نسبی
  ضریب تغییرات
  ضریب تبیین

06/96  
08/2  
83/0  

06/101  
76/11  
67/0  

28/114  
74/10  
71/0  

74/108  
88/6  
80/0  

47/103  
91/10  
84/0  

11/104  
39/7  
75/0  

96/136  
41/15  
80/0  

81/113  
20/14  
71/0  

47/99  
46/18  
66/0  

31/125  
16/18  
70/0  

01/100  
49/10  
97/0  
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               تغییرات را شـامل  درصد از 18در عامل دوم که 
طـول غـالف بـرگ     ،)56/0(شود، صفات طول ریشک می

، طــول بــرگ پــرچم )45/0(طــول ســنبله  ،)53/0(پــرچم 
داراي بـار عـاملی   ) 40/0(و تعداد دانه در سـنبله   )41/0(

و طـول دوره رشـد زایشـی داراي    مثبت و باالیی بودند، 
این عامـل تحـت    .بار عاملی باال و منفی در این عامل بود

نامگـذاري  » و صفات مرتبط بـا آن  عملکرد«عنوان عامل 
در عامل سوم و چهارم، صفات عرض بـرگ پـرچم   . شد

و طــول بــرگ پــرچم داراي بــار عــاملی مثبــت و بــاالیی 
توان تحت عنوان عامـل  بودند، لذا این دو عامل را نیز می

البتــه در عامــل چهــارم  .نامگــذاري کــرد» بــرگ پــرچم«
کرد دانـه و تعـداد دانـه در سـنبله داراي بـار      صفات عمل

درصد از تغییرات  7در عامل پنجم که . عامل منفی بودند

داراي بـار عـاملی   ) 60/0(کل را نشان داد، عملکرد دانـه  
از طرفی طول سنبله و طول ریشک  مثبت و باالیی بود و

لذا می تـوان ایـن عامـل را     داراي بار عاملی منفی بودند،
  . نامگذاري نمود» عملکرد دانه«مل تحت عنوان عا

درصـد از تغییـرات    6نهایتاً عامل ششم که تنهـا  
طـول  ، )49/0(عملکرد دانـه  کل را به خود اختصاص داد، 

ــرچم  ــار دارا) 29/0(و طــول ریشــک ) 42/0(بــرگ پ ي ب
صـفاتی نظیـر طـول پـدانکل،     . عاملی مثبت و باالیی بـود 

منفـی در   ارتفاع گیاه و طول سنبله بـار عامـل کوچـک و   
لذا می توان این عامل را تحـت عنـوان   . این عامل داشتند

ــاه  «عامــل  ــه گی » تــوان انتقــال مــواد فتوســنتزي بــه دان
  .نامگذاري نمود

  

الین جو                      81بردار بار عاملها، نسبت واریانس توجیه شده و جمع کل واریانس توجیه شده و ریشه هاي مشخصه در   -4جدول 
  .بدون تنشزمایش در آ

  صفات
  بار عامل

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
  -02/0  10/0  14/0  19/0  94/0  طول دوره رشد روشی
  01/0  005/0  -30/0  -17/0  -84/0  طول دوره رشد زایشی

  06/0  29/0  -11/0  77/0  -02/0  )مترسانتی(ارتفاع گیاه 
  -54/0  26/0  01/0  57/0  -15/0  )مترسانتی(طول ریشک 
  -07/0  46/0  43/0  14/0  -39/0  )مترسانتی(نبله طول س

  21/0  -01/1  38/0  50/0  -38/0  )مترسانتی(طول غالف برگ پرچم 
  17/0  07/0  27/0  50/0  -61/0  )مترسانتی(طول پدانکل 

  -40/0  -56/0  06/0  57/0  17/0  )مترسانتی(طول برگ پرچم 
  06/0  -71/0  31/0  31/0  -07/0  )مترسانتی(عرض برگ پرچم 

  -06/0  13/0  -06/0  68/0  -45/0  تعداد دانه در سنبله
  -01/0  02/0  -59/0  45/0  -31/0  )گرم(عملکرد دانه 

  06/0  08/0  11/0  18/0  27/0  نسبت واریانس توجیه شده
  72/0  66/0  57/0  46/0  27/0  جمع کل واریانس توجیه شده
  05/1  45/1  88/1  19/3  74/4  ریشه هاي مشخصه
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در آزمایش  الین جو 81ار بار عاملها، نسبت واریانس توجیه شده و جمع کل واریانس توجیه شده و ریشه هاي مشخصه در برد  -5جدول 
  .تنش

  صفات
    بار عامل

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

  - 05/0  07/0  - 16/0  - 10/0  60/0  - 74/0  طول دوره رشد روشی

  - 07/0  05/0  23/0  35/0  - 74/0  38/0  طول دوره رشد زایشی

  - 19/0  22/0  12/0  - 12/0  43/0  59/0  )سانتی متر(ارتفاع گیاه 

  29/0  - 39/0  - 02/0  22/0  56/0  45/0  )سانتی متر(طول ریشک 

  - 14/0  - 46/0  07/0  - 09/0  45/0  50/0  )سانتی متر(طول سنبله 

  - 06/0  006/0  - 0006/0  17/0  53/0  60/0  )سانتی متر(طول غالف برگ پرچم

  - 21/0  15/0  - 09/0  09/0  33/0  75/0  )ترسانتی م(طول پدانکل 

  42/0  - 08/0  56/0  37/0  41/0  - 20/0  )سانتی متر(طول برگ پرچم 

  14/0  11/0  32/0  77/0  24/0  - 19/0  )سانتی متر(عرض برگ پرچم 

  02/0  25/0  - 30/0  -001/0  40/0  60/0  تعداد دانه در سنبله

  49/0  60/0  - 43/0  14/0  - 01/0  25/0  )گرم(عملکرد دانه 

  06/0  07/0  09/0  11/0  18/0  25/0  نسبت واریانس توجیه شده

  78/0  72/0  64/0  55/0  44/0  25/0  جمع کل واریانس توجیه شده

  07/1  21/1  56/1  87/1  19/3  40/4  ریشه هاي مشخصه

  
درصـد و در   78در آزمایش تـنش، شـش عامـل حـدود     

درصـد کـل    72، پـنج عامـل حـدود    بدون تـنش آزمایش 
در لذا با توجه به صفات مؤثر . یه نمودندتغییرات را توج

گیري نمود کـه بـراي تولیـد    توان نتیجهعوامل مذکور می
جوهایی با عملکرد دانـه بـاال در شـرایط تـنش خشـکی،      
گیاهانی با مساحت بیشتر بـرگ پـرچم، انـدامهاي تولیـد     
مثلــی گســترده، دوره پــر شــدن دانــه طــوالنی و ارتفــاع 

-مـی  در مجموع به این نکته. مناسب را باید انتخاب نمود

هـا بـراي کـاهش    توان اشاره نمود که از تجزیه به عامـل 
توصــیف و تشــریح تنــوع کــل موجــود در یــک هــا، داده

ــوع کــل  ــین ســهم صــفات در تن ــین ، جامعــه و تبی همچن

گروهبندي صفات بر اساس روابط داخلـی میـان آنهـا و    
عالمـت  . بررسی گوناگونی ژنتیکـی اسـتفاده مـی گـردد    

املی در داخل هر عامل مبـین ارتبـاط موجـود    ضرایب ع
بزرگترین ضـریب عـاملی در   . میان این صفات می باشد

دار در یک عامـل  هر عامل یا مجموعه اي از صفات معنی
ــراي      ــد ب ــم بودن ــایز و مه ــوژي متم ــر مرفول ــه از نظ ک

 هـر  واریـانس  میـزان . ها استفاده شـدند نامگذاري عامل

 تغییـرات  تفسیر رد را آن اهمیت درصد، حسب بر عامل

 نشان صفت اشتراك میزان و دهدمی نشان ها داده کلی

-عامـل  بـا  کـه  است صفت آن واریانس از بخشی دهنده

البته انجام تجزیـه رگرسـیون   . دارد ارتباط مشترك هاي
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بـه   دبین صفات می توانگام به گام و محاسبه همبستگی 
ها مـورد اسـتفاده   هاي مکمل تجزیه به عاملعنوان روش

   .رار گیردق
توسـط تجزیـه بـه     ،)1377(خاوري نژاد و همکـاران       

هـاي دریـافتی از سـیمیت را     ها، تنوع ژنتیکی گنـدم  عامل
عامـل انتخـاب شـدند کـه      6بررسی کردند که در نهایت 

. درصـد از تغییـرات کـل را توجیـه کردنــد     26/69جمعـاً  
عامل اول شامل عملکرد در کـرت و وزن هـزار دانـه بـا     

درصد از تغییرات، عامل دوم ارتفـاع گیـاه    57/22توجیه 
درصـد،   43/9درصد، عامل سوم طول سنبله با 52/12با 

درصد، عامل پـنجم دوره   77/8عامل چهارم رنگ دانه با 
 83/7درصـد و عامـل ششـم زنـگ زرد بـا       8رسیدن با 

  . درصد، تغییرات را توجیه کردند
رسـی  هـا جهـت بر  از تجزیه عامـل  ،)1382(سعیدي       

در این بررسی . عملکرد و اجزاي آن در جو استفاده کرد
درصد از تنوع  92پنج عامل پنهانی را استخراج نمود که 

را توجیه نمودند و با در نظر گـرفتن الگـوي صـفات بـه     
ترتیــب تحــت عنــوان عوامــل ظرفیــت پنجــه زنــی گیــاه،  
ساختمان سنبله، عامل وزنی، ارتفاع با صفات همبسته و 

  .گ پرچم نامگذاري شدندخصوصیات بر
بـراي تجزیـه و تحلیـل عملکـرد و      ،)1381(قرنجیک       

الین جو در شرایط شوري از تجزیـه   162اجزاي آن در 

ها با تأکید بر نتایج تجزیه به عامل. عامل ها استفاده کرد
نقش اجزاء اصلی عملکرد، چهار عامل پنهـانی مـؤثر بـر    

کـل را توجیـه    درصـد از واریـانس   18/98عملکرد را که 
می نماید، استخراج کرد که با توجه بـه الگـوي متغیرهـا    
تحــت عنــوان عوامــل مقصــد فیزیولوژیــک، فنولوژیــک،  

  .معماري گیاه و طولی نامگذاري شدند
همانطوریکه مشـاهده مـی شـود، عوامـل اسـتخراج            

شده از این مطالعه گاهاً متفاوت با عوامل استخراج شده 
علت اختالف موجـود بـه   . قان استاز کارهاي دیگر محق

تفاوت متغیرهـاي انـدازه گیـري شـده، نـوع ژنوتیپهـاي       
. مورد مطالعه و شرایط محیطی تحقیق مربوط می شـود 

ها به دامنه تنـوع ژنتیکـی و   زیرا اطالعات تجزیه به عامل
  . )2012دلهولم و همکاران ( محیطی بستگی دارد

 عملکـرد  از اجزایی چه داد نشان هاعامل به تجزیه

 در .هستند ارتباط در فنولوژیک و مرفولوژیک صفات با

 مطالعه مورد پالسمژرم در داشت اظهار توانمی نهایت

 در تـوان مـی  تنـوع  ایـن  از کـه   داشت وجود کافی تنوع

 تـوان مـی  همچنـین  .جسـت  بهـره  اصـالحی  هايبرنامه

 در دانه عملکرد را، تنش شرایط در گزینش هايشاخص

طـول، عـرض و   (شخصـات بـرگ پـرچم    و م بوتـه  واحد
   .کرد معرفی) غالف برگ پرچم
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