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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  89جلد سوم، شماره چهارم، زمستان 

175-161  
ejcp.gau@gmail.com   

  

  هاي جو در ژنوتیپ  رشد با عملکرد و اجزاي عملکردیزیولوژیکیهاي ف ارتباط شاخص
)L. Vulgare Hordeum(  

  
 3نیا اسعلی نوريعب و 2ینافشین سلطا، 2یگالش ...سرا، 1یمارال اعتصام*

   دانشگاه علوم ،گروه زراعتاستاد 2، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، زراعتگروه ارشد  کارشناس1
  ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانأعضو هی3، کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  
  1چکیده
ـ  ژنوت عملکرديجزاا و ک بر عملکردیولوژیزیفمورفو صفات یبرخ ریثأ تیابیمنظور ارز به  يهـا  پی

در مزرعـه   1384-85 در سـال   تکـرار  4 در   ی کامـل تـصادف    يهـا   در قالب طرح بلـوك     یشیجو، آزما 
پ جو ی ژنوت10مارها شامل یت.  گرگان به اجرا در آمدیعی و منابع طب ي دانشگاه علوم کشاورز   یقاتیتحق

نتایج نـشان   . بودG15و  G14،G 5 ،G11کنواخت، ی -1من، اه، ترکی، صحرا، سیذه، بومی ايها به نام
هاي رشد با عملکرد دانـه و   شاخص .داري نداشتند ها از نظر عملکرد دانه اختالف معنی     ژنوتیپداد که   

 ترین همبستگی را با عملکـرد دانـه        اجزاي عملکرد همبستگی مثبت داشته و ماده خشک تجمعی بیش         
هـاي رشـد نـشان داد کـه      ز نظر الگوي تجمع مـاده خـشک و شـاخص   ها ا ارزیابی ژنوتیپ .نشان داد
دلیل برخورداري از شاخص سـطح بـرگ بـاالتر، از سـرعت رشـد       شده به هاي جدید و اصالح   ژنوتیپ

 رشـد  صلفتري در طول  جامعه گیاهی، سرعت جذب مواد فتوسنتزي باالتر و تجمع ماده خشک بیش
  .برخوردارند

 
  هاي رشد  شاخص، عملکرد، جو: کلیديهاي واژه

  
 

                                                
  ml_etesami@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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 مقدمه
راعی مهـم ماننـد ذرت و       نژادي بر افزایش عملکرد دانه گندم و نیز گیاهان ز          منظور بررسی اثر به    به

تحلیل رشـد روشـی      و ه تجزی ).1998رحیمیان و همکاران،     ( زیادي انجام شده است    هاي  جو آزمایش 
 مختلـف کـه در طـول دوره    العمل گیاهان نسبت به شـرایط محیطـی   است براي توجیه و تفسیر عکس     

هاي رشد گیاه در تجزیه و تحلیل عوامل  شناخت و بررسی شاخص. گردند حیات خود با آن مواجه می   
همچنین بـا اسـتفاده از ایـن روش چگـونگی     . کند ثر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کمک زیادي می        ؤم

گیري ماده خشک تولید شـده       زهها از طریق اندا    هاي مختلف و تجمع آن     توزیع مواد فتوسنتزي در اندام    
هـاي قـدیم و    مقایـسه جمعیـت   ).1991کوچکی و همکاران، (شود  در دوره رشد گیاه بهتر شناخته می  

 اخیـر قابـل اسـتناد بـه     يهـا  سـال دهد که افـزایش عملکـرد بـالقوه در طـی       جدید جو نشان می  ارقام
 و حصول حـداکثر شـاخص       افزایش سریع برگ   .)2000 ،یین و همکاران  (هاي ژنتیکی است     پیشرفت

ل مهـم  یو سرعت رشد را در آغاز حیات گیاه به حداکثر برساند از مسا  که فتوسنتز)LAI( سطح برگ
بین عملکـرد  . )2000 ،یین و همکاران( هاي هرز است کننده عملکرد و نیز کاهش رقابت علف و تعیین

سرمدنیا و  ؛1991 ،ارانکوچکی و همک(د همبستگی زیادي وجود دار  شاخص سطح برگ و دوام آنو
ها حاصل فتوسنتز تمامی    نشان داده که مواد فتوسنتزي ذخیره شده در دانه         ها  پژوهش .)1994 ،یکوچک

تشکیل دانه شاخص سطح برگ باالتر بوده دوره این باید در طی بنابر. هاي فتوسنتزکننده گیاه است اندام
 آپاریکو و ؛1999 ،دوفینگ( توسنتز افزایش یابدو سرعت ف  هاي فتوسنتزکننده    هاي اندام  و تداوم فعالیت  

زمان به حداکثر رسیدن شاخص سطح  ) 2004(و اکانل و همکاران     ) 2005(مورینن   .)2002 ،همکاران
جو  ارقامبر روي ) 1996(سیمب هاي  آزمایش .اند برگ در غالت را قبل از به سنبله رفتن گزارش کرده

شیدي نسبت سطح برگ کاهش، اما میزان تجمع مـاده خـشک       که با افزایش تابش خور     نشان داد بهاره  
عملکرد دانه در   . یابد میها افزایش    گیاه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سرعت فتوسنتز آن          

بـوده و   تـري برخـوردار   اي نیز نشان داد که انواع دیررس از سـرعت رشـد کـم        سه ژنوتیپ جو علوفه   
ثیر شاخص  أت تمامی خصوصیات رشد گیاه تحت    ). 1992 ،دواوستروم و آواکا   ( داشتند يتر عملکرد کم 

در ایـن مطالعـه ارتبـاط     .)2001 ، جاسکیو و همکـاران ؛2003 ، و همکارانسنیوید( تندسسطح برگ ه  
هاي قدیم و جـو مـورد      هاي رشدي با یکدیگر و همچنین ارتباط آن ها با عملکرد در ژنوتیپ             شاخص

  .گیرد بررسی قرار می
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 ها مواد و روش
هـاي جـو آزمایـشی در سـال      یک بر عملکرد ژنوتیـپ   ژفیزیولومورفویر صفات   ثأارزیابی ت  منظور به
هاي کامل تـصادفی   در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي در قالب طرح بلوك1384-85 زراعی

هـاي   منطقـه گلـستان بـه نـام      جـو پیژنوت دهها شامل رتیما.  تیمار و در چهار تکرار اجرا گردید10با  
بخش  برتر امیديها ژنوتیپ( G14 و G11 ،G5، G15، سیاه، صحرا، ایذه، یکنواخت -1 ،بومی، ترکمن

با  1384صورت آیش بود و در پاییز        زمین مورد استفاده در سال قبل از آزمایش به        . بود) استان گلستان 
 350راکم مطلوب ت .گونه آبیاري انجام نشد صورت دیم بود هیچ  چون طرح به.انجام شخم برگردانده شد

گیري شـاخص   اندازه منظور  به.متر در نظر گرفته شد    ی سانت 20 و فاصله خطوط کشت      مربعبوته در متر  
 مرحلـه  بـرداري از  در طول فـصل رشـد، نمونـه    هاي رشد هاي هوایی و شاخص وزن اندام، سطح برگ 

اري دو ردیـف کنـاري   بـرد  در نمونـه . انجام گرفت بار روز یک 20ها به فواصل هر  برگی شدن بوته سه
 .نخـورده بـاقی مانـد    عنوان اثر حاشیه حذف و دو خط وسط هر کرت براي تعیـین عملکـرد دسـت          به

ي هر کرت آزمایـشی در  ها و بوته مانده انجام گرفته از خطوط باقی متر سانتی 20برداري به اندازه  نمونه
 50بیش از (هاي سبز و زرد  وته به برگ در آزمایشگاه هر ب.هاي جداگانه به آزمایشگاه منتقل گردید پاکت

  DELTA-T ltdمدلسنج  گاه سطح برگتبا استفاده از دس هاي سبز تفکیک و سطح برگ )درصد زرد
 اطمینان از  پس ازو هگراد قرار گرفت  درجه سانتی75 تا 70ساعت در آون  48ها  نمونه. گیري شد اندازه

ها ثبت گردید  ن ماده خشک آنگرم توزین و وز 01/0 دقت هها با ترازوي حساس ب   خشک شدن نمونه  
، LAI ،LAR، NARهـاي   درجه روز رشـد تجمعـی، منحنـی    آوري شده و اساس اطالعات جمعتا بر

CGR ،RGR ،LADبراي توصیف وزن خشک در طول زمان از . و تغییرات ماده خشک ترسیم گردد 
 خشک و میزان حـداکثر  هحداکثر ماددرصد  50 لجستیک استفاده شد که زمان تا رسیدن به هیک معادل

  :دهد ماده خشک تولیدي را نیز نشان می
 

)))(*exp(1/(max bdapaDMY  
  

تجمـع مـاده   درصـد حـداکثر    50 رسیدن بـه مدت زمانی :  bضریب معادله،: aدر معادله لجستیک 
تجمع : Y روز پس از کاشت و:  dap،)مربعرم در مترگ(حداکثر ماده خشک تولید شده :  DMmax،خشک

منظور توصیف روند تغییرات شاخص سطح برگ نسبت بـه روزهـاي پـس از                به. باشد  خشک می  هماد
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که  گیري شده نشان داد  زیر استفاده شد، که بهترین برازش را نسیت به نقاط اندازهنماییکاشت از معادله 
 باشـند  ضرایب معادله می: a ،b ،cروز پس از کاشت و : dap شاخص سطح برگ،: LAIدر این معادله    

  ).1999 ،یسلطان(
 

))))()exp((1/()))))()exp(((( 2bdapacbdapaaLAI  
  

دوره پر شـدن  .  شديریگ هازاند،  عملکرديمارها اجزای تمام ت از  با برداشت  کامل یدگیدر زمان رس  
دست آمـده،    در معادله درجه یک بهxضریب  و افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیک تعداد روز از گرده دانه

ـ    داده .دهد  نشان می  گرم در روز    بر حسب میلی   سرعت پر شدن دانه را     صـورت طـرح    ههاي آزمـایش ب
سلطانی، ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Excel و SAS افزار هاي کامل تصادفی با استفاده از نرم بلوك
  .انجام شد 05/0 و در سطح احتمال  LSDهاي هر صفت با استفاده از آزمون مقایسه میانگین). 1999

 
 ج و بحثینتا

داري با یکدیگر  هاي مورد مطالعه از نظر عملکرد دانه اختالف معنی شان داد که ژنوتیپنتایج ن
براي .  قرار گرفت، بدین جهت از مقایسات گروهی استفاده شدF  در تقابل با آزمونLSDاما . ندارند

) تري در منطقه بر روي این رقم انجام شده است  بیشهاي که پژوهش(ین منظور رقم صحرا را ا
 و ترکمن یاهس، صحرا، یبوم. ها را با صحرا مقایسه نمودیم عنوان شاهد در نظر گرفته و سایر ژنوتیپ به

داري در  نتایج این مقایسات نیز تفاوت معنی .باشند ی منطقه مید جدهاي یپ ژنوتیه و بقیمیارقام قد
هاي باالیی د عملکردهاي جدی شود که ژنوتیپ  مالحظه می.ها نشان نداد عملکرد صحرا با سایر ژنوتیپ

 تعداد پنجه در واحد .شمار آورد هاي پرمحصول و مناسب منطقه به ها را از ژنوتیپ توان آن داشته و می
ري نداشت، اما تعداد دا سطح و وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله در بین ارقام مختلف تفاوت معنی

 ضریب همبستگی مثبت بین عملکرد و تعداد .)2جدول (نشان داد داري  مربع اختالف معنیدانه در متر
دهد که یکی از دالیل اصلی افزایش عملکرد بالقوه ارقام جو افزایش  دانه در واحد سطح نشان می

 نشان 1 مقایسه میانگین صفات در جدول. )1999، رینولد و همکاران( تعداد دانه در واحد سطح است
 .داده شده است
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ترین میزان عملکرد  ترین، متوسط و کم ترتیب نماینده بیش ن را به و ترکمG14، G5 در این مطالعه
کید بر این سه ژنوتیپ أهاي رسم شده را با تهاي رشد در نمودار دانه در نظر گرفته و ارزیابی شاخص

  .نماییم دنبال می
 

   میانگین مربعات صفات مورد بررسی-1 جدول

منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

تعداد پنجه در 
  متر مربع

  عداد دانه ت
  مربعدر متر

تعداد دانه 
  در سنبله

وزن 
  هزاردانه

طول 
دوره پر 
 شدن دانه

سرعت 
شدن  پر

  دانه
  عملکرد

33/103198 3 بلوك ns 430550513ns **46/642  89/43 ns 28/4  020/0  ns36/2062638  
05/257783 9 رقم ns **1375901814  89/12 ns 89/239 ns **72/63 *070/0  ns36/1202277  
24/161043 27 خطا  237518865 817/33  55/155  59/8  027/0  36/876271  
cv  70/31  26/29  94/15  28/25  83/9  37/10  10/24  

 . درصد1 دار در سطح احتمال معنیاختالف ** 
  . درصد5دار در سطح احتمال  معنیاختالف * 
ns دار بدون اختالف معنی. 

  
.  نشان داده شده است)1(در شکل هاي مختلف  روند تغیرات شاخص سطح برگ در ژنوتیپ

 یکسان بود و تفاوت تقریباً)  روز بعد از کاشت59(زنی  افزایش شاخص سطح برگ تا مرحله پنجه
شروع و تا انتهاي  ها از این زمان به بعد اختالف در سطح برگ ژنوتیپ. ها مشهود نبود زیادي میان آن

روند  .دار شد ظر شاخص سطح برگ بسیار معنیها از ن که اختالف ژنوتیپ طوري رشد ادامه دارد، به
هاي مورد  بین ژنوتیپ  در. نشان داده شده است)2( در شکل G14  وG5 در ترکمن، NARتغییرات 

دلیل باال بودن  تواند به تري کاهش یافته است که این می  با شدت بیشG5مطالعه، میزان جذب خالص 
  .دها باش شاخص سطح برگ آن نسبت به سایر ژنوتیپ
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  هاي جو  تغییرات شاخص سطح برگ در ژنوتیپ-1 شکل
  

 
  

 هاي جو  تغیرات سرعت جذب خالص در ژنوتیپ-2 شکل
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  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی-2جدول 

  فاکتور
  

  رقم

تعداد پنجه 
در 

  عمربمتر

تعداد دانه در 
  مترمربع

تعداد 
دانه در 
  سنبله

وزن 
 دانههزار

  )گرم(

طول دوره 
پر شدن 

 )روز( انهد

سرعت پر شدن 
گرم  میلی( دانه

  )در روز

عملکرد 
کیلوگرم (

  )در هکتار
 c700 c5/40678 c35  bc45 23/450e 1/7689a b3/3075  ترکمن
  ab1350  c32738 de25/26  abc50 25/575de 1/7547a ab4068 بومی
  abc3/1081  c75/43893 cd34  abc50 28/225dc 1/4108b ab4051  ایذه

  abc1275  bc25/50318 cd32 c40 25/350de 1/5957ab ab8/4092  صحرا
ab1300  c34275  e22 abc5/52  850/32  سیاه ab 1/5760ab b3326  

G14  abc3/1231  b75/65143  b75/44 ab75/58  35/150a 1/7317a a8/4744  
G11  abc1100  a25/93356  a75/65 a65  34/075ab 1/6123ab a3/4435  
G5  bc5/922  b5/66612  b25/44 bc5/44  32/000abc 1/4730b ab8/3992  
G15  a1625  bc75/49993  de75/25 bc5/42  30/300bc 1/6111ab ab8/4106  

  abc1050  bc5/46512  c35 bc45  31/075abc 1/4083b b5/3154 یکنواخت - 1
LSD(0/05)  86/604 22360 4372/8 096/18 2546/4  2401/0  9/1365 

داري   اختالف معنی درصد5 حداقل یک حرف مشترك باشند از لحاظ آماري در سطح ی که دارايیها در هر ستون میانگین
 .با هم ندارند

 
با ). 3شکل  (نداشتند ها از نظر ماده خشک تجمعی در مراحل اولیه رشد اختالف زیادي ژنوتیپ

شروع دوره رشد خطی و اختالف در شاخص سطح برگ اختالف بین سرعت رشد جامعه گیاهی 
افشانی و به اوج رسیدن شاخص سطح برگ به حداکثر مقدار خود  ارز گردید و قبل از گردهها ب ژنوتیپ
 روز پس از 59دهی یعنی  که اختالف ارقام در تجمع ماده خشک ارقام از مرحله پنجه طوري رسید به

سرعت  .تري تولید نمود  نسبت به دو ژنوتیپ دیگر ماده خشک بیشG14دار بود و   معنیکشت کامالً
 يدار ی مثبت و معنیار بسیرشد جامعه گیاهی با شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک همبستگ

  ).3 جدول(دهد  ینشان م
است و بـا   ها باالتر  نسبت به سایر ژنوتیپG14  سرعت رشد جامعه گیاهی در4 با توجه به شکل

ر تـرکمن،  د .شـود   کاهش سرعت جذب خالص در آن توجیه مـی         LAI×NAR=CGRتوجه به رابطه    
G5 و  G14       صورت یکسان افزایش   روز پس از کاشت به کندي و به      59 سرعت رشد جامعه گیاهی تا

 بـا افـزایش   .ها دلیل عمده این یکنواختی اسـت   داشت که عدم تفاوت در شاخص سطح برگ ژنوتیپ        
کاهش هاي مختلف  خطی و با شیب صورت غیر هبهاي مختلف    سن گیاه سرعت رشد نسبی در ژنوتیپ      

 .)5شکل (شان داد ن
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 هاي مورد مطالعه  تغییرات ماده خشک تجمعی در ژنوتیپ-3 شکل

 

 
  

  تغییرات سرعت رشد جامعه گیاهی-4شکل 
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 هاي جو  تغییرات سرعت رشد نسبی در ژنوتیپ-5 شکل

  
تر بودن سرعت رشد نسبی در  بیش.  کمتر بوده استG14گردد که این کاهش در  مالحظه می

 سرعت رشد جامعه گیاهیتر بودن  دلیل بیش تواند به محصول در دوران رشد رویشی می پرهاي ژنوتیپ
تري هم   بیشRGRتري افزایش یافته و در نتیجه  ماده خشک با سرعت بیش. ها باشد در این ژنوتیپ

که سرعت جذب خالص ) 3 جدول(دهد  نتایج همبستگی نشان می. )2003 ، و همکارانسنیوید( دارد
 سرعت رشد جامعه گیاهیبا ، ا در طی دوره رشد، با عملکرد دانه رابطه مثبت و مستقیمه ژنوتیپ

 .دهد داري از خود نشان می با شاخص سطح برگ ارتباط منفی و معنی و دار یمعنیر و غیمنفهمبستگی 
هاي  در ژنوتیپ) 3جدول  (سرعت رشد جامعه گیاهیهمبستگی مثبت و قوي بین عملکرد دانه و 

سرعت رشد تر بوده و  محصول بیشهاي پر دهد که سرعت رشد در ژنوتیپ لعه نشان میمورد مطا
 .تري بوده است  ار شاخص سطح برگ صفت مهمجامعه گیاهی

دلیل   بهG14در ابتداي فصل رشد گیاه،  . نشان داده شده است)6( در شکل LARروند تغییرات 
نسبت سطح برگ باالتري دارد اما ) 1 شکل (G5شاخص سطح برگ باالتر نسبت به  برخورداري از

گردد  ، مشاهده میG14 نسبت به G5افشانی در گیاه با افزایش شاخص سطح برگ  کمی قبل از گرده
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همچنین بین نسبت سطح برگ و ماده خشک تجمعی ارتباط . تري دارد  نسبت سطح برگ بیشG5که 
تر در طی دوره رشد رویشی از دلیل دارا بودن وزن خشک باال  بهG14 مسلماً. معکوسی وجود دارد
 تغیرات دوام سطح برگ را نسبت به روزهاي پس 7شکل . تري برخوردار است نسبت سطح برگ کم
توان بیان نمود که دوام سطح   با توجه به شکل می.دهد هاي مورد مطالعه نشان می از کشت در ژنوتیپ

دهد که این   زمان افزایش نشان میهاي مورد مطالعه در مراحل اولیه رشد نسبت به برگ در ژنوتیپ
همبستگی میان دوام . هاست آن) دار یمعن یار و بسمثبت یهمبستگ (دلیل افزایش شاخص سطح برگ به

و تا رسیدن گیاه ) 3جدول ( ها وجود دارد میان آن یمثبت سطح برگ و عملکرد دانه نشان داد که رابطه
هاي  ترین دوام سطح برگ در ژنوتیپ بیش. ابدی به حداکثر شاخص سطح برگ این ارتباط افزایش می

 است که شاخص سطح برگ باالتري دارد G5ترین دوام سطح برگ مربوط به  بیش. جدید مشاهده شد
بین سرعت رشد نسبی و سرعت رشد جامعه گیاهی با دوام . باشد ترین مربوط به رقم ترکمن می و کم
  .ي وجود دارددار هاي فتوسنتزي نیز همبستگی مثبت و معنی بافت
  

  هاي مورد مطالعه هاي رشد و عملکرد در ژنوتبپ  همبستگی بین شاخص-3 جدول
  8  7  6  5  4  3  2  1  صفت

                1  شاخص سطح برگ) 1
              1  -78/0**  سرعت جذب خالص) 2
            1  22/0  20/0  ماده خشک تجمعی) 3
          1  -44/0  33/0  -44/0  سرعت رشد نسبی) 4
        1  -48/0  61/0**  -26/0  75/0**  ه گیاهیسرعت رشد جامع) 5
      1  -17/0  64/0**  -44/0  -45/0  25/0  نسبت سطح برگ) 6
    1  27/0  72/0**  -38/0  17/0  -74/0**  98/0**  دوام سطح برگ) 7
  1  02/0  -09/0  42/0  09/0  7/0**  35/0  03/0  عملکرد) 8
 .درصد 1 دار در سطح احتمال معنی** 
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 هاي جو سطح برگ در ژنوتیپ تغیرات نسبت -6 شکل

 

 
  

 هاي جو  تغییرات دوام سطح برگ در ژنوتیپ-7 شکل

  



 4 شماره 1389) 3(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 172

ثر از خصوصیات أهاي فتوسنتزي یا شاخص سطح برگ و عملکرد دانه مت همبستگی بین دوام بافت
 ،بروجریک( باشد شاخص برداشت می  وسرعت رشد جامعه گیاهیدیگري چون فتوسنتز خالص، 

 با توجه به اختالفات ژنتیکی ها ژنوتیپدند که تفاوت در سرعت رشد این ن بیان نموامحقق. )1986
میان  .)2004 ،البرس و همکاران(کند  ها را تعیین می هاي فیزیومورفولوژیک آن گیژخاصی است که وی

وزن هزاردانه با  یماده خشک تجمع سرعت رشد جامعه گیاهی و،  عملکردي رشد و اجزايها شاخص
هاي مورد ارزیابی،   در بین شاخص)4جدول (دهند  ی را نشان ميدار یت و معن مثبیار بسیهمبستگ

). ترین همبستگی بیش(داري را با عملکرد نشان داد  ماده خشک تجمعی همبستگی مثبت و بسیار معنی
ماده خشک تجمعی با شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد جامعه گیاهی نیز رابطه 

 مثبت و هاي فتوسنتزي رابطه قویاً  و میان شاخص سطح برگ و دوام بافتمستقیم و مثبتی دارند
  .شوند شود که این عوامل، فاکتورهاي مهمی در عملکرد گیاه شمرده می داري مشاهده می معنی

 
  هاي مورد مطالعه گیري شده در ژنوتیپ هاي رشد و صفات اندازه  همبستگی بین شاخص-4 جدول

  صفت
دانه در  تعداد
 مربعمتر

تعداد پنجه در 
  مربعمتر

  وزن 
 دانههزار

  طول دوره 
  پر شدن دانه

  سرعت 
 پر شدن دانه

  35/0  -15/0  12/0  -22/0  -24/0  شاخص سطح برگ
  17/0  66/0  76/0  55/0  50/0  سرعت جذب خالص

  57/0  40/0  83/0**  22/0  14/0  ماده خشک تجمعی
  13/0  21/0  31/0  16/0  14/0  سرعت رشد نسبی
  56/0  50/0  92/0**  32/0  24/0  ه گیاهیسرعت رشد جامع
  -09/0  -23/0  -34/0  -22/0  -20/0  نسبت سطح برگ

  35/0  -15/0  13/0  -22/0  -24/0  دوام سطح برگ
 

وتیپ در این مطالعه بود وزن هزاردانه، تعداد پنجه ترین ژن که پرمحصولG14گردد که  مالحظه می
 سرعت رشد جامعه گیاهی، سرعت رشد مربع، شاخص برداشت، سرعت جذب آسیمیالسیون،در متر

 ).5  و2هاي  جدول( ها داشته است تري نسبت به سایر ژنوتیپ تجمع ماده خشک بیش نسبی و
تولید .  عملکرد باالیی نداشتندسرعت رشد جامعه گیاهیدلیل پایین بودن  محصول به هاي کم ژنوتیپ
دلیل راندمان باالي  کننده بلکه بهوسنتزدلیل سطح گسترده فت محصول نه تنها بهپر يها یپژنوتبالقوه 

 .)2001 ،جاسکیو و همکاران (تبدیل انرژي نورانی و سیستم انتقال مواد فتوسنتزي به دانه است
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 هاي رشد هاي مورد آزمایش از نظر شاخص مقایسه ژنوتیپ -5 جدول

  G5  G14  ترکمن  رقم
  7932/2  7667/1  9815/2  شاخص سطح برگ

  8929/3  1883/2  3189/4  دوام سطح برگ
  932/2131  479/1299  557/1545  ماده خشک تجمعی

  0012/0  0013/0  0018/0  نسبت سطح برگ
  0101/0  0079/0  0085/0  سرعت رشد نسبی

  5848/21  3221/10  2786/13  سرعت رشد جامعه گیاهی
  9241/7  8424/5  4535/4  سرعت جذب خالص
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Relationship of physiologic growth indices with yield 
components of barley genotypes (Hordeum Vulgare L.) 
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Abstract2 

For evaluation the effect of morpho-physiological parameters on yield and yield 
components of barley genotypes, an experiment was conducted in a randomized 
complete block design in 4 replication in Gorgan Agriculture Science and Nature 
Resource field experimental during 2006-2007. The trait was 10 barley genotypes: 
Bomi, Torkaman, Eize, Siah, Sahra, 1-yeknavakht, 14G, 11G, 5G and 15G. The 
Results showed that there is no significant difference in grain yield in these 
genotypes. Growth indices with grain yield and yield components had positive 
correlation. Evaluation genotypes considering total dry matter and growth 
parameter showed that modern and modified genotypes, had higher leaf area index, 
and for that they have higher crop growth rate, net assimilation rate and total dry 
matter in period of growth season. 
 
Keywords: Barley; Yield; Growth indices. 
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