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  هاره نسبت به تنش خشكي در مرحله پرشدن دانههاي جو ب ژنوتيپواكنش
  

3كيوان فتوحي و 3سليمان محمدي ،2، ورهرام رشيدي1ناصر مالكي
 

  

  كيدهچ
هاي كامل آزمايشي به صورت بلوك ، تنش خشكي انتهاي فصلبررسي واكنش ارقام جو بهاره بهبه منظور 

خشكي به صورت جداگانه در و بدون تنش) بعد از ظهور سنبله( يط تنشدر شرا شاهدرقم الين و دو  17 تصادفي با

نتايج حاصل از تجزيه واريانس مركب نشان داد كه . انجام شد در منطقه مهاباد 1388 -89در سال زراعي چهار تكرار 

 . دار بود غيرمعنيدانه اثر متقابل بين شرايط آزمايش و رقم براي كليه صفات به غير از دوره پرشدن دانه و وزن هزار

نتايج نشان داد كه . دار وجود داشتدانه تفاوت بسيار معني چنين بين كليه ارقام از نظر اكثر صفات به جز وزن هزارهم

، تعداد دانه در  %)2/25(، طول پدانكل  %)6/6(، زمان تا رسيدگي  %)8/5(تنش خشكي آخر فصل صفات ارتفاع بوته 

كاهش  %) 5/22(و عملكرد بيولوژيك را  %) 21(، عملكرد دانه %)5/11(له در واحد سطح ، تعداد سنب %)2/18(سنبله 

 تن 3/4 و 9/3، 04/4 با متوسط عملكرد دو شرايط به ترتيب با Birlik-1/4 و SLB39 ،Matnan-01هاي الين. داد

رايط تنش و بدون تنش داراي  كه در هر دو شBirlik-1/4الين . ها برتري نشان دادنددر هكتار نسبت به ساير الين

 %) 6/40) (چالدران(و نسبت به رقم شاهد دوم  %) 7/29) (الدينسيد تاج(باالترين عملكرد بود نسبت به رقم شاهد اول 

، ميانگين هندسي، تحمل به تنش و ميانگين حسابيهاي دار شاخصهمبستگي مثبت و معني. افزايش عملكرد داشت

توانند براي شناسايي ها ميرد دانه در دو شرايط تنش و بدون تنش نشان داد كه اين شاخصميانگين هارمونيك با عملك

ها هاي متحمل به خشكي و پر محصول براي هر دو شرايط محيطي به كار روند به طوري كه از نظر اين شاخصژنوتيپ

هاي هاي تحمل به تنش اليناساس شاخصبا استفاده از تجزيه كالستر به روش وارد بر . هاي فوق برتر بودندنيز الين

 و SLB39 ،Matnan-01هاي  كه الينمورد مطالعه در دو گروه متحمل و حساس به تنش خشكي قرار گرفتند

Birlik-1/4 هاي متحمل به تنش بودنددر گروه الين.  

  

  .عملكرد دانه، شاخص تحمل به خشكي،  بهارهجوارقام  : كليديكلمات

                                                 
  30/10/90 :تاريخ پذيرش  20/4/90: تاريخ دريافت

  ).نويسنده مسئول(اصالح نباتات، تبريز، ايران  كارشناسي ارشد نش آموختهدا، تبريزاسالمي، واحد دانشگاه آزاد  -1

E- mail: nasermaleki81@yahoo.com 

 .اصالح نباتات، تبريز، ايران ، گروه زراعت وتبريزاسالمي، واحد دانشگاه آزاد   -2

 .ات كشاورزي و منابع طبيعي مياندوآب تحقيقايستگاه عضو هيات علمي -3
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   علمي و بررسي منابعمقدمه

 محدود اصليكمبود آب قابل دسترس عامل 

 با  كهاعتقاد بر اين است.  محصول است توليدكننده

هاي جهاني تغييرات آب و هوايي و بينيپيش

 اين ،افزايش تقاضاي جهاني براي مواد غذايي

توسعه ژنتيكي گياهان زراعي . مشكل افزايش يابد

سالي يك استراتژي مهم براي مقاوم به خشك

 باشدش تهديدات آينده به امنيت غذايي ميكاه

)Peleg et al., 2005( . مقاومت به خشكي صفت

اي از اي است كه شامل طيف گستردهپيچيده

هاي مختلف هاي مربوط به استراتژيويژگي

ژنتيكي، فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و سلولي در 

   ).al et Krugman., 2010 (گياهان است

، كالتي نظير ورسارقام محلي داراي مش

بيماري و پتانسيل عملكرد پايين هستند لذا معرفي 

 و سازگار جو بهاره آبي با پتانسيل عملكرد باال ارقام

و در كنار آن  با شرايط اقليمي مربوطه ضروري بوده

چه ارقام به تنش آخر فصل نيز تحمل داشته چنان

تواند براي مناطقي كه با اين تنش مواجه باشند مي

از ميزان خسارت  شده و تا حد امكان  معرفيهستند

جو  . و بر ميزان توليد افزودهناشي از خشكي كاست

در مقايسه با گندم مقاومت بيشتري به خشكي و 

ها دارد و در شرايط نامساعد، عملكرد آن بيماري

هاي بهاره به سرما مقاوم واريته. بيشتر از گندم است

هاي ماليم زمستاننيستند آنها را تنها در مناطقي كه 

 توان در پاييز يا زمستان كشت كرددارند مي

)Koochaki, 1995(. به عقيده شيري و همكاران 

)Shiri et al., 2010 (تواند باعث بسته تنش آب مي

 اكسيدشدن روزنه، و در نتيجه كاهش جذب دي

در اين . كربن، فتوسنتز و توليد ماده خشك شود

) Juskiw et al., 2001 (و و همكارانيكرابطه جاس

كه به اين نتيجه رسيدند با مطالعه روي جو بهاره 

افشاني روي دهد طويل اگر تنش در مرحله گرده

شدن دانه زودتر شود و پرشدن ساقه متوقف مي

 در اين صورت ممكن است يرد وگصورت مي

درباره رابطه بين . ها نتوانند خوب ظاهر شوندسنبله

انه نظرات مختلفي ارائه ارتفاع بوته و عملكرد د

 Brigges and (تنفيزوبريگز و آي. شده است

Aytenfisu, 1980 ( رابطه بين ارتفاع بوته و

محصول دانه را در تراكم مختلف كاشت مثبت 

 ,Walton (كه والتونگزارش كردند، در حالي

همبستگي قوي منفي بين طول ساقه و ) 1971

 تحقيق سال عملكرد دانه را مطرح نموده است كه با

 وي كه همبستگي را مثبت گزارش كرده بود، 1969

 ,Fischer and Maureur (رمور و فيشر. مغاير است

وقوع تنش خشكي باعث دريافتند كه ) 1978

هاي  طور كلي ژنوتيپه  ب و شدهزودرسي نسبي

اند و ليكن با  تر از ارقام اصالح شده بومي ديررس

. يابد افزايش شدت تنش اين اختالف كاهش مي

به اين ) Simane et al., 1993( و همكاران نسيم

كه تعداد سنبله در واحد سطح تابعي نتيجه رسيدند 

تواند تحت تاثير خشكي محيط از ژنتيك بوده و مي

دهي و انتهاي دوره تنش در مرحله گل قرار بگيرد و

 10، دوره پرشدن دانه را )بنديدر زمان دانه(رشد 

 ننگاراجان و همكارا. كندميتر  روز كوتاه11تا 

)Nagarajan et al., 1999( نيز تفاوت بيوماس كل 
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، ناشي از اعمال تنش خشكي پس از )توده زيستي(

كاهش ميزان  .اندكرده را گزارش ظهور سنبله

تواند در ارتباط با كاهش عملكرد در اثر خشكي مي

 يا كاهش تعداد هاها، كاهش وزن دانهتعداد پنجه

رسد هر صفت كمي  نهايتا به نظر مي.باشدها دانه

گيري عملكرد، صرف نظر از آثار منفي يا در شكل

مثبت بر روي گياه، به نوعي نقش داشته و اين آثار 

غير ( به صورت مستقيم و يا از طريق صفات ديگر

     بر عملكرد اعمال به مقادير مختلف ) مستقيم

  .شودمي

 عملكرد بر اساس ارقام برتر براي انتخاب

:  از جملههاي متفاوتي پيشنهاد شده استشاخص

، شاخص ميانگين (MP)شاخص ميانگين حسابي 

، (STI)، شاخص تحمل به تنش (GMP)هندسي 

، شاخص تحمل  (S) شاخص نسبت افت عملكرد

(TOL) شاخص ميانگين هارمونيك ،(HARM) و 

ها اين شاخص. (SSI)شاخص حساسيت به تنش 

ه در دو محيط تنش و بدون عملكرد گيابر اساس 

 طبق نظريه فرناندز. اندارائه شدهتنش را 

)Fernandez, 1992( شاخص مناسب براي تعيين 

مقاومت يا تحمل به تنش، شاخصي است كه بتواند 

هاي ديگر تشخيص  را از گروهAهاي گروه ژنوتيپ

هاست كه در هر  گروهي از ژنوتيپA   گروهدهد

دون تنش عملكرد دو شرايط تنش رطوبتي و ب

 شفازاده و همكاران . توليد نمايدمناسبي

)Shafazade et al., 2005 ( گزارش كردند كه

 در هر دو شرايط MP و STI ،GMPهاي شاخص

دار با تنش و بدون تنش همبستگي مثبت و معني

توانند جهت شناسايي  و ميهعملكرد دانه داشت

اي هاي متحمل به خشكي و پر محصول برژنوتيپ

   مقدم و . هر دو شرايط محيطي به كار روند

 )Moghaddam and Hadizadeh, 2002 (زادههادي

، TOL ،MPهاي گزارش كردند كه ميان شاخص

SSI و STI شاخص ،STI از مزاياي بيشتري جهت 

ن تنش وگزينش ارقام مطلوب در شرايط تنش و بد

  به گزارش فتح باهري و همكاران.برخوردار است

)Fathebaheri et al., 2004 ( ضرايب همبستگي

 با STI و MP ،GMP ،HARMهاي شاخص

عملكرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش بسيار 

 نتايج بررسي نظري و پاك نيت .ه استدار بودمعني

)Nazari and Pakniyat, 2010 (بيننشان داد كه   

 بدون و (YS)  تنشدر دو حالت ها ژنوتيپعملكرد

 دار وجود دارد ومعني تالفاخ (YP) تنش

با   (YP) از داريمعني مثبت و همبستگي

(MP,GMP,STI) و  (YS) با(MP,GMP,STI) 

داري معنيو  همبستگي منفي چنينهم. شودديده مي

در حالت تنش وجود ،  با عملكردTOL  وSSIاز 

 تواند انتخاب مي كهاند ايشان گزارش كرده.داشت

 تحت GMP و MP ،STI  ميزاندنبر اساس باال بو

 TOL  وSSI  بودن مقدارهر دو شرايط و پايين

با  چنينهم هاآن . صورت گيردتحت شرايط تنش

 ،در آن آزمايشضرايب همبستگي توجه به 

  بهترينرا  STI, MP, GMP هايشاخص

هاي با عملكرد باال  براي انتخاب ژنوتيپهاشاخص

 .ند معرفي نمودتحت هر دو شرايط تنش و غيرتنش

دست آمده از انتخاب غير مستقيم ه نتايج ب چنينهم
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نشان داده بود كه انتخاب تحت تنش رطوبتي ممكن 

است در توسعه عملكرد در مقايسه با شرايط غير 

اين تحقيق به منظور تعيين .  باشدترتنش موثر

هاي تحمل به خشكي و شناسايي بهترين شاخص

 تنش و هاي با عملكرد باال در دو شرايطژنوتيپ

  .بدون تنش انجام شده است

  

  هامواد و روش

هاي جو ي ژنوتيپر سازگابه منظور بررسي

نسبت به تنش ها آنواكنش بهاره به شرايط منطقه و 

-89عي راخشكي آخر فصل اين آزمايش در سال ز

  شمالي كيلومتر20در واقع  ايدر مزرعه 1388

  دقيقه و45 درجه، 45با مشخصات شهرستان مهاباد 

 دقيقه و 56 درجه، 36 ثانيه طول جغرافيايي و 58

 متر از 1385 ثانيه عرض جغرافيايي و ارتفاع 21

داراي رژيم رطوبتي منطقه . سطح دريا انجام شد

متر  ميلي350كمتر از (خشك خشك و نيمه

 280و ميانگين نزوالت آسماني ) باراندگي ساالنه

ني و بافت خاك از نوع رسي ش متر  ميلي330الي 

زمان و بر اساس آزمايش به صورت هم. بوده است

 تكرار در دو 4هاي كامل تصادفي با طرح بلوك

شرايط آبياري و تنش خشكي آخر فصل به صورت 

. دهي اجرا شدقطع آبياري در مرحله بعد از سنبله

ن جو همراه با دو رقم  الي17مواد آزمايشي شامل 

 1جدول  ارقام مورد آزمايش در اسامي. شاهد بود

 و 88  ماهزمان اجراي طرح  اسفند .ارائه شده است

بذرها با .  بود1389زمان برداشت تير ماه سال 

عفوني شدند و  به صورت ويتاواكس ضدش كقارچ

هر واحد آزمايشي . ندشدكاري كشت خشكه

 متر و با فاصله 2 چهار خط به طول متشكل از

ربع  بذر در مترم450متر و تراكم  سانتي20خطوط 

فاصله بين دو تكرار يك متر و فاصله بين دو  .بود

كليه عمليات زراعي طور يكسان .  متر بود4آزمايش 

 ميزان كود مصرفي بر. براي دو آزمايش انجام شد

 به آبياري .اساس نتايج آزمون تجزيه خاك بود

 2( به طور يكسان برابر عرف محل روش غرقابي و

    تا مرحله براي هر دو آزمايش ) بار در بهار

دهي  و بعد از مرحله سنبلهانجام شددهي سنبله

 و تنش آبياري در آزمايش تحت تنش قطع گرديد

تعداد روز تا  صفات. اعمال گرديد% 100به ميزان 

  دوره پرشدن دانه ودهي، تعداد روز تا رسيدنسنبله

، طول پدانكل، ارتفاع بوتهگيري ثبت و براي اندازه

 بوته به 10دانه، له و وزن هزارتعداد دانه در سنب

  گيري، طور تصادفي و با لحاظ شرايط نمونه

 تعداد سنبله درگيري براي اندازه. گيري شدنداندازه

 از هر پالت يك  عملكرد بيولوژيكواحد سطح و

خط نيم متري برداشت و پس از شمارش تعداد 

گيري سنبله، وزن خشك و عملكرد دانه آن اندازه

   .اخص برداشت محاسبه گرديدشد و سپس ش

ها بعد از كنترل نرمال تجزيه واريانس داده

هاي كامل ها به صورت بلوكبودن توزيع داده

. تصادفي براي هر دو محيط آزمايش انجام شد

 سپس با استفاده از آزمون بارتلت همگني 

هاي دو آزمايش تاييد و تجزيه مركب واريانس

جود اثر متقابل بين توجه به عدم و با. انجام گرديد

هاي مورد بررسي و شرايط آزمايش، مقايسه الين
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ميانگين فقط بر اساس تجزيه مركب صورت 

حداقل ( LSD  براي اين كار از آزمون آماري.گرفت

. استفاده شد% 5در سطح احتمال ) داراختالف معني

با استفاده  در الين مورد مطالعه  عملكرد دانهكاهش

 تحت تنش رايط بدون تنش واز عملكرد دانه در ش

منظور معرفي الين متحمل و حساس به تنش به 

 .خشكي به صورت درصد محاسبه گرديد

هاي كمي تحمل به خشكي از روابط شاخص

  :زير محاسبه شد

    

    

    

    

     

    

   HARM=  ٢ (Yp.Ys) / Yp+Ys 

   S=1-(Sys/SYp) 
 

براي انجام تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين 

و با استفاده از .  استفاده شدMSTATCاز نرم افزار  

به روش (ها اي ژنوتيپ، تجزيه خوشهSpssافزار نرم

   .انجام گرفت) وارد
  

  هاي جو مورد آزمايش ليست الين-1جدول 

Tab 1- experimentally of barley varieties list 

  الين  رديف

 دينلسيد تاج ا  1

2  Rubicon/Pamir-168 

3  Pamir-168//Lokus/Bda 

4  Sadik-03/ArabiAswad 

5  Pamir-168/4/Roho//Alger/ 

6  Pamir-168/3/Tipper 

7  Lignee131 

8  Ste/Antares//YEA762-2 

9  Akrash//WI2291 

 چالدران  10

11  Arda/Moroc9-75 

12  Komplex/BCO47 

13  SLB39 

14  Matnan-01 

15  Birlik-1/4/CWB117-5-9-5/3 

16  Sara/4/H.Spont.96-3/3/ 

17  ER/Apm//Lignee131/4/ 

18  CM67/3/Apro 

19  WI2269/Line251-11-2/3 

  

  نتايج و بحث

 نتايج حاصل از تجزيه واريانس مركب

 نشان داد كه اثر متقابل بين شرايط )1( جدول

زمايش و رقم براي كليه صفات به غير از دوره آ

، كه دار بوددانه غيرمعني پرشدن دانه و وزن هزار

حاكي از واكنش يكسان ارقام نسبت به شرايط 

چنين بين هم .باشدآزمايش از نظر صفات فوق مي

 دانه  به جز وزن هزاركليه ارقام از نظر اكثر صفات

 بين ارقام لذا. دار وجود داشتتفاوت بسيار معني

مورد بررسي تنوع ژنتيكي كافي از نظر صفات فوق 

قيد  صفات بر اساستوان شود و ميمالحظه مي

هاي متحمل به تنش  ژنوتيپگزينششده اقدام به 

شرايط محيطي آزمايش نيز ). 1 جدول(خشكي كرد 

براي كليه صفات مورد مطالعه به جز صفات تعداد 

دار بود معنيدهي و شاخص برداشت روز تا سنبله

وجود و عدم (كه حاكي از اثر شرايط آزمايش 

بر روي صفات ) وجود تنش خشكي آخر فصل

 و بر اين نكته تاكيد دارد كه جهت باشدفوق مي
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توان در شرايط هاي متحمل ميشناسايي ژنوتيپ

كه اثر ولي با توجه به اين .تنش انتخاب صورت داد

 مورد متقابل در تجزيه مركب براي اكثر صفات

هاي دار بود از تفسير جداول تجزيهمطالعه غيرمعني

با توجه به اهميت اقتصادي . ساده صرف نظر شد

هاي اصالحي هدف بهبود عملكرد، در برنامه

باشد، لذا بر اين اساس براي عملكرد عملكرد مي

 در شرايط تنش و بدون تنش تحملهاي شاخص

  و ساير صفات اقتصادي مرتبط با شدهمحاسبه

عملكرد در بخش ديگري يعني مطالعه روابط علي 

 لذا آن مورد بررسي قرار گرفتاجزاي  با و معلولي

از تفسير نتايج آن دسته از صفات صرف نظر شده 

 فقط در جداول مربوطه كليه صفات جهت است

نتايج مقايسه ميانگين عملكرد . اندهاطالع ارائه شد

 نشان )2 جدول( ها در متوسط دو شرايطدانه الين

 به ترتيب 16 و 15، 14، 13، 12هاي داد، كه الين

 تن در هكتار 7/3 و 3/4، 9/3، 04/4، 5/3با 

 به 19 و 18، 17، 2هاي الين بيشترين عملكرد و

 تن در هكتار 5/2 و 3/2، 23/2، 5/2ترتيب با 

 درصد كاهش .كمترين عملكرد دانه را داشتند

ين دو محيط  ميانگهايعملكرد با استفاده از داده

بدون تنش و داراي تنش نشان داد كه  در محيط 

 تن در هكتار و در محيط 52/3بدون تنش عملكرد 

 تن در هكتار بوده است و 78/2تحت تنش خشكي 

در مجموع، تنش خشكي در مرحله بعد از ظهور 

 درصدي عملكرد دانه شده 21سنبله باعث كاهش 

كرد تحت هر دو شرايط آزمايش از نظر عمل. بود

، 12هاي الين ،2 و 1دانه، نسبت به هر دو شاهد 

   از نظر عملكرد دانه برتر و 16 و 15، 14، 13

 2هاي  در هر دو شرايط و الين18 و 17هاي الين

 در شرايط تنش خشكي نسبت به ارقام شاهد 19و 

همبستگي صفات با استفاده از  .تر بودندضعيف

 د كه عملكردهاي دو آزمايش نشان داگين دادهميان

دار با صفات دانه داراي همبستگي مثبت و معني

يولوژيك تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه، عملكرد ب

به گزارش  ).4 جدول( و شاخص برداشت بود

 Mirbahar et (ميربهار و همكارانن ا محققبرخي

al., 2009(  تحت آبياري كامل حداكثر عملكرد دانه

معموال همه  دار تنشآزمايشدر  آيد ودست ميه ب

ها نسبت به شرايط بدون تنش كاهش ژنوتيپ

 ليزانا و همكاران. دهندعملكرد از خود نشان مي

)Lizana et al, 2006( به اين نتيجه رسيدند كه 

    هاي داراي عملكرد باال بيشتر از ژنوتيپ

تنش  هاي داراي عملكرد پايين تحت تاثيرژنوتيپ

 و اساس گزارش فتحيبر . گيرندقرار مي خشكي

 تنش خشكي در )Fathi et al, 1997 (همكاران

ز طريق كاهش توليد مواد مرحله تشكيل دانه ا

وزن دانه و در نهايت افت  كاهش موجب فتوسنتزي

   .شودعملكرد مي
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 تنش و تنش خشكيهاي جو تحت دو شرايط بدون  تجزيه واريانس مركب صفات مورد مطالعه در ارقام و الين-1جدول 

Table 1- The combined analysis traits in barley varieties and lines under both irrigated and drought conditions  

  

  

  

  

  

  ميانگين مربعات

شاخص 

 برداشت

harvest 

index 

عملكرد 

  بيولوژيك

Biological 

yield  

 عملكرد

  دانه

Grain 

Yield  

 سنبلهتعداد 

 در واحد سطح

Number of spikes 

per unit area 

در  تعداد دانه

 سنبله

Grains per 

spike 

  طول پدانكل

peduncle 

length  

  وزن

 دانه هزار

1000 Grain 

weight 

  دورهطول 

 هپرشدن دان

Grain during 

the period 

   تاروز

 يرسيدگ

Grain filling 

days  

 تاتعداد روز 

  سنبلهظهور

days to 

heading 

  ارتفاع

 بوته

Height 

plant 

  درجه

 زاديآ

Freedom  

 تغيير منابع

Resources 

Change  

2/6ns 177/4 ** 21/2 ** 24413/3 ** 2115/1** 
1410/3** 1061/1** 2077/9** 1997/4** 0/24 ns 497/5** 1 

 شرايط محيطي

Environmental conditions 

280/7 12/7 0/13 296/13 61/9 24/53 8/84 2/24 8/32 6/3 27/7 6 
  اوليخطا

The first error 

204/54** 12/4 ** 2/8 ** 4746/5 ** 847/9 ** 39/63 ** 21/19ns 48/3** 48/13** 58/72** 156/9** 18 
 ژنوتيپ

Genotype 

61/8ns 3/4 ns 0/23ns 338/5  ns 13/3  ns 1/7 ns 25/96 ** 14/3** 10/82ns 0/24 ns 14/5 ns 18 
 شرايط*ژنوتيپ

Genotype * condition  

70/23 3/7 0/2 364/2 22/9 5/4 3/06 2/001 8/62 14/96 15/4 108 
 دومخطاي 

The second error  

21/8 23 14/2 9/2 12/81 11/04 4/31 4/56 2/78 5/97 6/ 5 
 (%) ضريب تغييرات

Coefficient of variation (%) 

ns ،  * درصد1 و 5دار و معني دار در سطح احتمال به ترتيب غير معني**: و  

ns, *and ** Significant al the %5 and %1 level of probability and non-significant respectively  ي
م زراع
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 هاي دو آزمايش بدون تنش و داراي تنش خشكياز نظر صفات مورد مطالعه با استفاده از ميانگين دادهقايسه ميانگين ارقام م -2 جدول

Table 2- Comparison of cultivar studied using data from two experiments mean stress and non-stress 

 

برداشت صشاخ  

H/I  

لوژيك بيو عملكرد

t/h 

B/F 

t/h  دانه  عملكرد

 G/Y 

در  تعداد سنبله

 واحد سطح

S/M
2

 

 در سنبله تعدا دانه

G/S  

 )cm (پدانكل طول

P/L  

 رسيدگي زمان تا

 )روز(

T/M 

 زمان تا سنبله رفتن

)روز(  

D/H 

 )cm(بوته  ارتفاع

P/H  

 ارقام

Figures 

33/59 10/06 3/000 207/3 42/88  22/13 108/0 69 63/50 1 

34/76  7/590 2/509 152/2 42/38  20/88 104/5 62 56/25 2 

35/2 9/408 3/214 213/8 45/75  20/63 104/5 61 61/50 3 

41/16 7/405 3/034 200/9 41/63  25/50 104/5 62 63/63 4 

36/76 9/710 3/521 201/0 42/50  18/38 108/5 68 54/75 5 

44/24 8/2 3/025 193/4 40/50  20/50 108/0 63 61/00 6 

48/72 7/365 3/334 197/2 42/50  20/38 105/5 63 57/50 7 

39/04 7/283 2/786 196/3 21/63  18/88 100/5 65 56/00 8 

36/63 9/550 3/438 206/0 43/38  21/38 107/5 68 64/25 9 

33/26 7/637 2/537 201/3 18/88  19/63 102/0 65 60/00 10 

36/23 8/510 3/003 197/2 42/75  19/88 107/5 65 59/63 11 

37/57 9/750 3/524 230/6 42/63  17/50 109/0 70 72/13 12 

40/52 9/965 4/035 227/9 46/75  24/00 107/0 64 63/88 13 

41/70 9/775 3/901 260/2 23/88  23/13 106/5 63 60/00 14 

41/68 10/30 4/269 253/0 49/25  24/25 104/9 62 56/88 15 

48/22 7/770 3/729 227/6 43/25  23/75 105/5 63 60/38 16 

38/56 6/030 2/235 192/8 19/25  21/75 103/5 63 55/0 17 

30/52 7/600 2/298 189/5 38/38  20/00 108/5 68 66/75 18 

31/87 7/890 2/526 194/0 21/75  18/38 102/5 65 57/63 19 

8/258 0/08137 1/937 19/33 3/831  1/370 3/455 0/5146 4/000 LSD 
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  مقايسه ميانگين براي صفات داراي اثر متقابل- 3جدول 

Table 3- Comparison of the characteristics of interaction 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )گرم(وزن هزار دانه

1000G/W  

 )روز(  شدن دانهدوره پر

Grain filling period  

 شرايط تنش دار

Drought conditions 

 شرايط بدون تنش

Non-stress conditions 

 شرايط تنش دار

Drought conditions 

 بدون تنش شرايط

Non-stress conditions 

 ارقام

Figures  

36/25 41/25 25 37.25 1 

36//25 48/75 27 38 2 

37/50 42/50 27 38 3 

38/75 40/00 26 38  4 

37/50 45/00 28 32 5 

37/50 40/00 31 39 6 

36/25 43/75 28 37 7 

37/50 43/75 22 29 8 

40/00 41/25 27 32 9 

38/75 45/00 24 30 10 

37/50 41/25 30 35 11 

37/50 43/75 27 31 12 

40/00 45/00 30 36 13 

43/75 43/75 31 36 14 

37/50 46/25 29 37 15 

35/00 47/50 28 37 16 

40/00 43/75 28 33 17 

37/50 40/00 27 33 18 

37/50 37/50 24 31.25 19 

4/639 5/419 0/5931 2/774 LSD  %5 
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  همبستگي صفات مورد مطالعه با استفاده از ميانگين صفات تحت دو شرايط آزمايش-4 جدول

Table 4- Correlation using the average attributes studied under two experimental conditions  

  عملكرد

 دانه

G/Y 

 شاخص

 برداشت

H/I 

 عملكرد

 بيولوژيك

B/F 

سنبله تعداد 

در واحد 

 سطح

S/M
2 

اد دانه تعد

 در سنبله

G/S 

  طول

 پدانكل

P/L 

  وزن

 دانه هزار

1000G/W 

 دورهطول 

پرشدن 

 دانه

G/P 

   تازمان

 رسيدگي

T/M 

 تا زمان

 يدهسنبله

T/H 

  ارتفاع

 بوته

P/H 

   

  Plant height  ارتفاع بوته 1          

         1 /0   Time to heading دهي سنبلهزمان تا  *501

        1 /0 509* /0   Time to matority رسيدگيتا  نزما *552

       1 /0   Grain during the period دوره پرشدن دانه 001/- *568/- 419

      1 /0   Grain weight 1000 هزاردانهن وز 232/- 276/- 111/- 184

     1 /0 323 /0 534* -/010 -/516* /0   Peduncle length طول پدانكل 001

    1 /0 292 -/098 /0 572* /0 628** /0 027 /0   Number of grains per spike سنبله تعداد دانه در 339

   1 /0 125 /0 396 /0 376 /0 210 /0 194 -/023 /0 252 
 سنبله درتعداد 

 واحد سطح

Number of spikes per unit 

area  

  1 /0 628** /0 527* /0 114 /0 171 /0 193 /0 548* /0 313 /0   Biological function عملكرد بيولوژيك 346

 1 -/069 /0 449 /0 207 /0 502* /0 371 /0   Harvest index شاخص برداشت 176/- *466/- 092/- 403

1 /0 613** /0 742** /0 808** /0 535* /0 432 /0 418 /0 430 /0 355 -/086 /0   Grain Yield  عملكرد دانه 141

  درصد1 و 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال **: و *

ns, *and ** Significant al the %5 and %1 level of probability and non-significant respectively 
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ي تحمل به خشكي ارقام جو مورد بررسيها برآورد شاخص-5جدول   

Table 5- Estimated indices of drought tolerance of barley cultivars 

yp ys S HARM TOL STI SSI GMP MP ژنوتيپ  

3/15 2/85 0/095 2/990 0/2950 0/7400 0/3250 18/31 3/000 1 

2/91 2/11 0/275 2/432 0/8075 0/4975 0/2900 12/36 2/513 2 

3/65 2/78 0/238 3/125 0/8675 0/8200 0/2150 20/26 3/217 3 

3/34 2/73 0/183 2/987 0/6125 0/7425 0/3575 18/34 3/035 4 

4/09 2/95 0/279 3/410 1/143 0/9750 0/2575 24/22 3/523 5 

3/38 2/67 0/210 2/972 0/7050 0/7375 0/3475 18/27 3/028 6 

3/86 2/81 0/272 3/245 1/060 0/8775 0/2800 21/80 3/335 7 

3/13 2/44 0/220 2/735 0/6975 0/6150 0/3175 15/26 2/787 8 

3/93 2/95 0/249 3/362 0/9775 0/9375 0/1375 23/27 3/440 9 

2/69 2/38 0/115 2/520 0/3150 0/5250 0/1875 12/99 2/537 10 

3/26 2/75 0/156 2/965 0/5100 0/7250 0/1200 17/92 3/003 11 

3/66 3/35 0/085 3/493 0/3175 1/023 0/1625 25/27 3/508 12 

4/32 3/75 0/132 4/005 0/5700 1/313 0/2375 32/52 4/037 13 

4/32 3/48 0/194 3/835 0/8400 1/212 0/3725 30/10 3/903 14 

5/00 3/54 0/292 4/130 1/460 1/433 0/3825 35/49 4/270 15 

4/41 3/05 0/308 3/588 1/358 1/080 0/2650 26/81 3/727 16 

2/55 1/92 0/247 2/153 0/6300 0/3875 0/1575 9/657 2/235 17  

2/47 2/13 0/138 2/280 0/3350 0/4325 0/2950 10/76 2/295 18 

2/85 2/20 0/228 2/463 0/6425 0/5150 0/1875 12/81 2/528 19 
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 ها و عملكرد دانه در شرايط بدون تنش و تنش خشكي نتايج همبستگي ساده ميان شاخص- 6جدول 

Table 6- Results of simple correlation between indices and yield and drought stress condition  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YP YS S HARM TOL STI SSI GMP MP 

YP 1/000         

YS 0/889**
 1/000        

S 0/367
ns 

-0/092
ns 1/000       

HARM 0/966** 0/977** 0/119
ns 1/000      

TOL 0/726** 0/330
ns 

0/894** 0/524* 1/000     

STI 0/968** 0/968** 0141
ns 

0/995** 0/542* 1/000    

SSI 0/294
ns 

0/219
ns 

0/163
ns 

0/265
ns 

0/278
ns 

0/275
ns 1/000   

GMP 0/969** 0/967** 0/144
ns 

0/995** 0/545* 1/000** 0/276
ns 1/000  

MP 0/980** 0/962** 0/178
ns 

0/998** 0/575* 0/995** 0/270
ns 

0/995** 1/000 

  ns درصد1 و 5ال دار در سطح احتمدار و معنيبه ترتيب غير معني**: و * ، 

ns, *and ** Significant al the %5 and %1 level of probability and non-significant respectively 
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ترين در اين بررسي جهت تعيين مناسب

هاي هاي متحمل به خشكي، از شاخصژنوتيپ

مختلف بر اساس عملكرد ارقام در محيط تحمل 

استفاده ) YS(محيط تنش و در ) YP(بدون تنش 

 ,Fernandez, 1992; Blum (و فرناندز بلوم .گرديد

ها و  با توجه به همبستگي بين شاخص)1988

عملكرد در دو محيط تنش و بدون تنش، بهترين 

ساس اند و بر همين اهها را معرفي كردشاخص

نتايج حاصل . ها انتخاب شدندترين شاخصمناسب

. به شرح زير بود) 5جدول (ها از برآورد شاخص

 نشان دهنده تحمل MPبا توجه به اينكه باال بودن 

ها به خشكي بيشتر ارقام است بنابراين ارزيابي الين

 HARMو  MP ،GMP ،STIبا استفاده از شاخص 

ها به تنش خشكي ترين اليننشان داد كه متحمل

 15الين   بودند15 و 14، 13هاي الينآخر فصل، 

 ترين رقم بودمتحمل نيز TOLاز نظر شاخص 

 5 و 3/4، 3/4ها به ترتيب با اين الين .)5جدول (

 و 5/3، 8/3تن در هكتار در شرايط بدون تنش و با 

حت تنش خشكي،  تن در هكتار در شرايط ت5/3

ضمن داشتن عملكرد بيشتر از نسبت به ساير ارقام 

تفاوت عملكرد كمتري در دو محيط برخوردار 

 Rosielle and (امبلينروزيلي و ه. بودند

Hamblin, 1981(  شاخص معتقدند كه(MP) در 

جهت باال بردن پتانسيل عملكرد عمل كرده و در 

 و MPهاي عملكرد، همبستگي ميان اكثر آزمايش

Ysباال بودن ميزان شاخص .باشد نيز مثبت مي 

 نيز حاكي از تحمل بيشتر (GMP)ميانگين هندسي

 Sبر اساس شاخص ها ارزيابي الين. ارقام است

 با داشتن 16 و 15، 5، 2هاي نشان داد كه الين

، 275/0بيشترين مقدار اين شاخص به ترتيب با 

  بيشترين افت عملكرد و308/0 و 292/0، 279/0

 085/0 با 12در نتيجه حساسيت بيشتر و الين 

 نتيجه حساسيت كمتري كمترين افت عملكرد و در

 12اين شاخص الين اين از نظر بنابر. را نشان داد

هاي ديگر از تحمل بيشتري نسبت به نسبت به الين

هاي مورد الين .باشدتنش خشكي  برخوردار مي

 (SSI)بررسي از نظر شاخص حساسيت به تنش 

به . تفاوت قابل مالحظه از يكديگر نشان دادند

) Shiri et al., 2010 (شيري و همكارانگزارش 

اب ارقام متحمل  انتخيراب SSIاستفاده از شاخص 

و كم بازده با تغييرات كمتر عملكرد در هر دو 

 SSIبنابراين، بهتر است از شاخص .  استشرايط

نه براي انتخاب ارقام ، براي حذف ارقام حساس

همبستگي  .)5جدول (  كردمتحمل به تنش استفاده

ساده بين عملكرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش 

 مثبت HARM  وMP ،GMP ،STIهاي با شاخص

توان گفت كه مي بنابراين. دار بودو بسيار معني

، (MP)حسابي  هاي چهارگانه ميانگينشاخص

، شاخص تحمل به (GMP)ميانگين هندسي 

 (HARM) و ميانگين هارمونيك (STI)خشكي 

 جدول( شوندمي هاي برتر محسوبجزو شاخص

 ;Fernandez 1992 (و نورمندمويد فرناندز .)6

Normandmoed, 1998 ( گزارش كردند كه

ترين ضريب همبستگي عملكرد دانه در شرايط باال

 ،MP ،STIهاي بدون تنش به ترتيب با شاخص

GMP و HARMدست آمده است ولي در  ه ب
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، HARM  با به ترتيب اين همبستگيشرايط تنش

STI ،GMP و MPبه گزارش فتح.  حاصل گرديد 

نيز ) Fathebaheri et al., 2004 (باهري و همكاران

، MP ،GMPهاي ضرايب همبستگي شاخص

HARM و STI با عملكرد دانه در شرايط تنش و 

نتايج اين  .ه استدار بودبدون تنش بسيار معني

 ايوانس. تحقيق با نتايج ساير محققين مشابهت دارد

)Evans, 2000( هاي  اعالم داشت كه شاخصنيز

STI ،GMP و MP كه بر اساس جمع يا     

  .آينددست ميه  بYs و Yp مقادير بضرحاصل
  

  

  

  

  

اي ارقام مورد بررسي بر اساس تجزيه خوشه

  هاي تحمل به خشكيشاخص

 ايمقاومت به خشكي، از اهميت ويژه

بنابراين چهار شاخص مذكور براي . برخوردارند

. تر بودندها مناسبارزيابي تحمل به تنش الين

 Shafazade et (دراين رابطه شفازاده و همكاران

al., 1995(  هاي گزارش كردند كه شاخصنيزSTI ،

GMP و MP در هر دو شرايط تنش و بدون تنش 

و دار با عملكرد دانه داشتند همبستگي مثبت و معني

هاي متحمل به توانند جهت شناسايي ژنوتيپمي

 و پر محصول براي هر دو شرايط محيطي خشكي

 Mogaddam and (مقدم و هادي زاده. به كار روند

Hadizade, 2003 ( گزارش كردند كه ميان

، شاخص STI و TOL ،MP ،SSIهاي شاخص

STI از مزاياي بيشتري جهت گزينش ارقام مطلوب 

  . ن تنش برخوردار استودر شرايط تنش و بد
  

   دندروگرام حاصل از تجزيه كالستر- 1شكل 

Fig 1- Cluster analysis obtained dandogram  
 

C A S E      0         5        10        15        20        25 

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 117                                                                                                                                                                                                          1391391391390000    زمستانزمستانزمستانزمستان، ، ، ، 14141414، شماره ، شماره ، شماره ، شماره  چهارم چهارم چهارم چهارم سال سال سال سال–مجله پژوهش در علوم زراعي مجله پژوهش در علوم زراعي مجله پژوهش در علوم زراعي مجله پژوهش در علوم زراعي 

اي يا كالستر در واقع روشي جزيه خوشهت

 pهاي افراد از ديدگاه بندي ژنوتيپاست براي گروه

بندي افرادي كه در يك كالس اين گروه در. صفت

  شباهت زياد و افرادي كه در  گيرنديقرار م

گيرند فاصله بيشتري از هاي متفاوت قرار ميخوشه

هاي مورد مطالعه بندي اليندر اين گروه .هم دارند

در گروه اول كه شامل . در دو گروه تقسيم شدند

 2 و 19، 17، 18، 10، 12، 11، 1، 8، 6، 4هاي الين

مترين  كYS و SSI TOL,هاي بود از نظر شاخص

، 3هاي گروه دوم كه شامل الين. را بودندادمقدار را 

 هايشاخص  بود از نظر15 و 14، 13، 16، 7، 5، 9

MP,GMP,STI,YS  وYP را  بيشترين مقدار

توان هاي گروه اول را ميالين بنابراين .داشتند

تر نسبت به تنش ولي از نظر هاي متحملالين

هاي با  را الينهاي گروه دومعملكرد پايين و الين

 تر نسبت به خشكي ناميدحساسعملكرد باال و 

توان براي هاي گروه برتر مياز الين. )1شكل (

هاي گيريافزايش ارزش اين صفات در دورگ

 Murphy (مورفي و همكاران .احتمالي استفاده كرد

et al., 1986( اي و تجزيه به كاربرد تجزيه خوشه

هاي بندي ژنوتيپههاي اصلي را جهت دستلفهءمو

هاي گندم به منظور انتخاب ارقام بومي، واريته

  .هيبريد و جوامع اصالحي در گندم توصيه نمودند

  

  گيري كلينتيجه

 نتايج تجزيه واريانس بيانگر وجود تنوع -1

بنابراين . ميان هيبريدها از نظر اكثر صفات بود

هاي اصالحي براي اين امكان گزينش در برنامه

هاي مورد بررسي در شرايط تنش  ژنوتيپصفات در

  . و بدون تنش وجود دارد

هاي مورد مطالعه  مقايسات ميانگين الين-2

 از نظر 15 و 14، 13هاي شماره نشان داد كه الين

اكثر صفات مورد بررسي در هر دو شرايط نسبت 

  .ها برتري داشتبه ساير الين

 برآورد ضرايب همبستگي ساده بين -3

 داد كه عملكرد با اجزايي نظير تعداد صفات نشان

سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله 

  . دار داردهمبستگي مثبت و معني

    اي با استفاده از  تجزيه خوشه-4

    هاي تحمل به خشكي نشان داد كه شاخص

هاي مورد بررسي به دو گروه متحمل و پر الين

وند شمحصول و حساس و كم محصول تقسيم مي

توان با تالقي دو گروه هاي اصالحي ميكه در برنامه

  .هيبريدهاي متحمل و پر محصول را توسعه داد

هاي تحمل به خشكي  برآورد شاخص-5

 در STI و MP ،GMPهاي نشان داد كه شاخص

گزينش هيبريدهاي متحمل به تنش و با عملكرد باال 

ها برتر بودند و بر اساس نسبت به ساير شاخص

 به 15 و 14، 13ها سه هيبريد شماره شاخصاين 

ترين هيبريدها به تنش خشكي عنوان متحمل

 ..شناخته شدند

  

  پيشنهادات

به منظور درك بهتر ماهيت مقاومت به 

شود خشكي در هيبريدهاي مورد بررسي پيشنهاد مي

هاي كه از نشانگرهاي مولكولي در كنار روش
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زمايش به شود آپيشنهاد مي .متداول استفاده شود

پيشنهاد  .صورت چند سال در چند مكان اجرا شود

شود آزمايش با اعمال تنش خشكي در مراحل مي

  .مختلف فنولوژيك انجام شود
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