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  تنش كم آبيدر شرايط از نظر صفات مرتبط با مالت  جو يهانيال و گروه بندي ژنتيكي تنوع  يابيارز

  3و سيد علي پيغمبري 2، محمد مقدم2، محمود تورچي2سعيد اهري زاد  ،1معروف خليلي
   MaKhalilY@ yahoo.comاستاديار دانشگاه پيام نور. -1

 استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز -2

  د دانشكده كشاورزي دانشگاه تهراناستا -3
  چكيده

سال  دو آزمايشي درهاپلوئيد مضاعف جو در رابطه با صفات مالت دانه جو،  يهانيالبندي تنوع ژنتيكي و گروهبه منظور شناسايي 
قالب طرح التيس  كشاورزي مياندوآب در ايستگاهدر دو مزرعه تحقيقاتي دانشگاه مهاباد و ژنوتيپ  81از با استفاده  1390و  1391

پروتئين دانه، مقدار عصاره  درصد خواب بذر،ظرفيت جوانه زني، با دو تكرار اجرا گرديد. صفات انرژي جوانه زني،  متعادل ساده
نتيكي تنوع ژ نتايج نشان داد گيري قرار گرفتند.مورد اندازهو عصاره عملكرد دانه ، بيوماس، وزن هزار دانهمالت دانه، ميزان پوسته دانه، 

توان از اين تنوع در برنامههاي مورد بررسي از نظر كليه صفات زراعي و فيزيكوشيميايي وجود دارد و ميقابل توجهي بين ژنوتيپ
عملكرد عصاره، عملكرد دانه، بيوماس، درصد پروتئين دانه، خواب بذر، همچنين   هاي گزينش براي بهبود مالت دانه بهره برداري كرد.

دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه ند.بوديي برخوردار باالژنتيكي بازده  و وراثت پذيري خصوصياز ، وزن هزار دانه طول پدانكل و
كيفيت مالت داراي ويژگي برتري  مربوط بهكالستر اول از نظر صفات هاي ژنوتيپديد كه گر، منجر به ايجاد سه كالستر هااي ژنوتيپ

  توان در امر اصالح براي عملكرد دانه باال و عصاره مالت مطلوب استفاده كرد. ن گروه ميهاي ايبودند. بنابراين، از ژنوتيپ
  .ايتجزيه خوشه، مالت، جو، تنوع ژنتيكي: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

 ت،پخ يآسان رينظ يازاتيامت و نشاسته درصد 64 حدود و نيپروتئ درصد 12 تا 8 مقدار داشتن با )Hordeum vulgare L.( جو     
مقدار توليد مالت در دنيا  .رودبه شمار مي دام و انسان يبرا ي مناسبانرژ منبع كي ،پايين نسبتا متيق نيهمچن و باال مالت تيفيك

آن صرف توليد آبجو مي شود. همچنين مقدار قابل توجه مالت، از دانه جو توليد مي % 94ميليون تن بوده كه تقريبا  18- 22 ساالنه
ر كيفيت نشاسته و مقدار پروتئين دانه، مراحل فرآوري از جمله مرحله توليد آنزيم هاي هيدرولتيك در دوره خيساندن شود كه عالوه ب

غالباً از خارج وارد شده و  شور،كيي غذا عيصنا و يآبجوساز كارخانجات در يمصرف مالت). 4و جوانه زني دانه مهم مي باشد (
ه است. براي گرفتن نتايج مطلوب در پروسه مالت سازي الزم است كه ارقام خاص جو انجام شد مالت تيفيك مطالعات اندكي روي

دارند كه به وسيله  انتخاب شوند. خوشبختانه برخي از خصوصيات ظاهري، فيزيكي و شيميايي مرتبط با ميزان مالت در دانه جو وجود
هاي غير زيستي از جمله خشكي، صفات كيفي محصوالت تنش ).3توان ارقام مناسب براي مالت سازي را تشخيص داد (آنها مي

تنش خشكي از طريق تأثير بر  شوند.زا باعث تغيير كيفيت مالت جو ميهاي تنشزراعي را تحت تاثير قرار مي دهند. بنابراين، محيط
 دانه عملكرد مقدار با مالت عملكرد ).5گذارد (عملكرد و خصوصيات كيفي و كمي دانه، روي خصوصيات مالت سازي جو تأثير مي

 هر به توجه است نظر مورد مالت استخراج يبرا اصالح كه يوقت نيبنابرا. شوديم نييتع دانه از مالت استخراج مقدار و سطح واحد در
اره ) در بررسي خود به تاثير سه فاكتور رقم، فصل رشد و اندازه بذر بر غلظت عص1(بتازويچ و همكاران  ).5( است مهم جزء دو

پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه غلظت عصاره براساس اين فرمول فارغ از نوع رقم در  مالت با استفاده از فرمول كاربردي  بيشاب
شرايط مختلف محيطي با دقت باال، قابل برآورد است. آنها تاثير دو صفت مقدار پروتئين و وزن هزار دانه بر غلظت عصاره مالت را 
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 4گي بين غلظت مالت توليدي در آزمايشگاه و غلظت مالت تئوري (پيش بيني به وسيله فرمول بيشاب) را در طول بررسي و همبست
 هايي ژنوتيپمعرفو  صفات يكيژنت تنوعمنظور دستيابي به  به حاضر پژوهش .بدست آوردند  = 76/0rسال آزمايش به طور متوسط 

   .طراحي و به مورد اجرا گذاشته شد هاي سادهمطلوب با استفاده از شاخص يساز مالت تيخاص با
  

  :ها روش و مواد
و هفت ژنوتيپ محلي آنها (استپتو و موركس)  نيوالد همراه بهمضاعف  دييهاپلو نيال 72ژنوتيپ جو متشكل از  81 پژوهش نيا در

 دانشگاه يقاتيتحق دو مزرعه درو  تكرار التيس متعادل ساده با دودر قالب طرح  هاي مورد مطالعهپيژنوت .فتندگر قرار ارزيابي مورد
كه بر اساس طبقه بندي دومارتن، جزو مناطق دند ش كشت  1390و  1391 يزراع سالدو  در اندوآبيم يكشاورز ايستگاه و مهاباد

 صفاتانجام شد.  A تبخير از طشتك كالسمتر ميلي 190آبياري بصورت كرتي و بر اساس  .شوندنيمه خشك كشور طبقه بندي مي
مقدار عصاره مالت دانه، ميزان  ،خواب بذر، پروتئين دانه ،جوانه زني ظرفيتعبارت بودند از: انرژي جوانه زني، مورد اندازه گيري 

هاي طول پدانكل، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و شاخص برداشت دانه بر اساس استاندارد، چاقي بذر ،پوسته دانه، وزن هكتوليتر دانه
  استفاده شد.  SPSSو  SAS 9.2ها از نرم افزارهاي جهت تجزيه و تحليلي داده . )3 و 1( شدند يريازه گاند مربوطه

  
  نتايج و بحث

در دو ها براي صفات مرتبط با كميت و كيفيت مالت دانه جو ها، تجزيه واريانس مركب دادهپس از بررسي و تاييد برقراري فرض 
اختالف  ها) از نظر كليه صفات مورد بررسيها (الينبين ژنوتيپ انجام و شرايط تنش خشكي سال، دو مكان مهاباد و مياندوآب در

هاي مورد بررسي از نظر صفات درصد بدست آمد. بنابراين، تنوع ژنتيكي قابل توجهي در بين ژنوتيپ 1در سطح احتمال  دارمعني
هاي گزينش براي بهبود مالت دانه بهره برداري كرد. در شرايط نامهتوان از اين تنوع در برزراعي و فيزيكوشيميايي وجود دارد و مي

، براي تمامي صفات استپتوو دو سال آزمايش، اختالف بين والدهاي موركس و  هاي مورد آزمايش)آبي (براي ميانگين مكانتنش كم
كس نسبت به استپتو براي صفات درصد دار بود از اين رو مورمعني مورد مطالعه از جمله صفات درگير در كميت و كيفيت مالت

زني، پروتئين دانه، خواب بذر، درصد پوسته بذر، درصد چاقي بذر داراي مقادير كمتر و براي وزن هزار دانه، هكتوليتر، انرژي جوانه
والدين بيانگر  هاي بيشتر و كمتر ازهاي داراي ارزشغلظت عصاره مالت دانه و عملكرد عصاره داراي مقادير بيشتري بود. ژنوتيپ

ضرايب تنوع ژنتيكي و فنوتيپي قابل توجهي براي برخي از صفات مشاهده شد.  باشد.ميتفكيك متجاوز در جهات مثبت و منفي 
عملكرد عصاره، عملكرد دانه، بيوماس، . بيشترين ضريب تنوع فنوتيپي و ژنتيكي در هر دو سال مربوط به خواب بذر و چاقي بذر بود

انه، خواب بذر، طول پدانكل و وزن هزار دانه از وراثت پذيري خصوصي و بازده ژنتيكي بااليي برخوردار  بودند درصد پروتئين د
) ضرايب 4پسوتا و همكاران (). 2ها تثبيت كرد (جدول هاي اوليه در ژنوتيپتوان اين صفات را از طريق گزينش در نسلبنابراين، مي

گزارش كردند. در گزارشات  را، چاقي بذر و غلظت عصاره درصد پروتئين دانهكرد دانه، تنوع ژنتيكي و فنوتيپي براي صفات عمل
پذيري اهميت كاربردي در گزينش بر اساس فنوتيپ نخواهد داشت متعدد تاكيد شده است كه بدون پيشرفت ژنتيكي، مقادير وراثت

بيشترين  5) آمده است. در اين حالت برش دندروگرام از فاصله 1ژنوتيپ در شكل ( 81اي دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه). 2(
را فراهم كرد و  منجر به ايجاد سه گروه شد. تجزيه  F.و باالترين مقدار بدست آمد يبه درون گروه ين گروهيانس بينسبت وار

نظر كليه صفات به غير از ظرفيت  ها ازن گروهيهاي حاصل از تجزيه كالستر براي صفات مورد مطالعه نشان داد كه بواريانس گروه
) آمده است. بر اين اساس 1درصد انحراف ميانگين هر كالستر از ميانگين كل در جدول ( ،داري وجود دارد.زني اختالف معنيجوانه

، 72، 63، 51، 50، 48، 29، 49، 13، 2، 73، 55، 30، 35، 10، 76، 45، 3، 31، 70، 14، 46، 43، 6هاي شامل ژنوتيپ 1كالستر شماره 
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رد دانه، بيوماس، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، طول كبود. اين كالستر از نظر عمل 24و  39، 22، 64، 33، 18، 21، 58، 53، 67
ها از درصد انحراف از ميانگين كل بيشتري برخوردار بود و از طرف ديگر از نظر رد عصاره در مقايسه با ديگر گروهكل و عملكپدان

(مقدار كم اين صفات براي  بذر، خواب بذر و درصد پوسته بذر كمترين مقدار را نسبت به ميانگين كل دارا بود. ين، چاقيدرصد پروتئ
هاي موجود در اين كالستر هم از نظر صفات زراعي و هم كيفيت مالت داراي ويژگي برتري مالت سازي مطلوب است). لذا، ژنوتيپ

  توان در گروه ميهاي اين بودند. بنابراين، از ژنوتيپ
   ژنوتيپبقيه  در برگيرنده  3و شماره  2كالستر شماره امر اصالح براي عملكرد دانه باال و عصاره مالت مطلوب استفاده كرد. 

  هاي مطلوبي از لحاظ صفات زراعي و كيفيت مالت نداشتند.كل اين دو كالستر ويژگي بودند. در) 1مربوطه در شكل (هاي 

        هاي هاپلوئيد مضاعف جوكم آبي براي اليندر شرايط تنش يمورد بررسيالستر هاكانحراف از ميانگين كل درصد -1جدول  

  
 الستر  ك

رد كعمل
 دانه

شاخص  بيوماس
 برداشت

وزن هزار 
 دانه

درصد 
 نيپروتئ

 يچاق
 بذر

وزن 
 تريتولكه

درصد 
 پوسته

غلظت 
 عصاره

خواب 
 بذر

 يانرژ
 يزنجوانه

ت يظرف
 يزنجوانه

ل طو
 لكپدان

عملكرد 
 عصاره

1 90/112 94/107 65/104 60/105 36/93 64/82 37/103 36/89 12/101   10/89 35/102 33/101 06/105 87/113 

2 38/95 90/97 67/97 48/98 60/98 82/102 98/98 12/102 06/100 66/96 49/100 05/100 78/98 38/95 

3 71/91 15/94 67/97 91/95 03/108 53/114 63/97 51/108 01/99 23/114 16/98 52/99 15/96 73/90 

  38/339  44/33  47/89  47/82  00/7  24/80  15/0  70/60  53/1  49/10  21/39  57/0  81/725  97/420  ميانگين 

  

 -1شكل 
 دو سالآبي در ميانگين دو مكان و هاي هاپلوئيد مضاعف جو در شرايط تنش كماي اليندندروگرام حاصل از تجزيه خوشه

  
  ط تنش در ميانگين دو سال و دو مكانيهاي هاپلوئيد مورد مطالعه به همراه دو والد (استپتو و موركس) تحت شراپارامترهاي آماري وتنوع صفات  بين  الين-2جدول

  ردكعمل
  دانه

  بذر يچاق  نيدرصد پروتئ  وزن هزار دانه  شاخص برداشت بيوماس
  

وزن
  تريتولكه

درصد
 پوسته

 خواب بذر تغلظت مال
  

  طول  ظرفبت جوانه زني انرژي جوانه زني
  لكپدان

 عملكرد
  عصاره

 

 والد موركس 369/64 35/45 95/00 91/00 4/00 81/08 0/10 65/68 0/66 10/31 43/13 0/63 727/40 455/83

 1كالستر 

 2كالستر 

 3كالستر 
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ABSTRACT 
To dissecting double haploid barley lines and identifying their genetic variation in relation to malt dependent 
traits, an experiment was conducted during two successive cropping seasons (2012-2013) with 81 genotypes 
at two research stations of Mahabad and Miyandu'ab in simple lattice design with two replications. In this 
study, the traits of germination energy, germination capacity, percent of germination, seed dormancy, seed 
protein content, malt extract, seed husk content, hectolitre weight, grain weight, biomass, grain yield and the 
extracts were measured and recorded. There was considerable genetic variation among the studied 
agronomic and physicochemical traits, and this variation could be exploited in selection programs to improve 
the quality and quantity of malt grain. Extract yield, grain yield, biomass, seed protein, seed dormancy, 
peduncle length and grain weight had high narrow sense heritability and genetic gain. Based on cluster 
analysis, barley genotypes were grouped into three categories and genotypes of the first cluster, were 
superior on malt quantity related attributes. Therefore, the genotype of this group can be used in breeding for 
high yield and malt extract. 
Key words: Genetic variation, Malt, Barley, Cluster analysis. 

 تپتووالد اس 252/67 29/29 89/00 78/50 10/50 78/24 0/17 57/54 1/91 13/11 35/75 0/54 596/72 331/59
اختالف **116/9 **6/16 0/6** 5/12**  -5/6**  84/2** -08/0**  14/8**  -25/1** -8/2**  38/7**  09/0**  6/130**  2/124**

 والدين
ضريب تنوع 12/43 7/02 1/23 2/59 22/70 1/13 11/02 3/38 15/62 10/26 4/16 2/56 9/88 11/75

 ژنوتيپي
ضريب تنوع 18/74 10/63 3/59 4/96 37/55 1/43 21/02 5/10 41/62 13/25 6/39 4/29 15/31 18/08

 فنوتيپي
71/0  74/0  75/0  71/0  86/0  45/0  69/0  51/0 وراثت پذيري  76/0  71/0  53/0  50/0  67/0  87/0 

 خصوصي
49/15  05/18  97/7  25/9  17/17  10/18  76/5  31/14  20/2 بازده  45/23  65/12  45/3  79/3  50/34 

 Mp(ژنتيكي

5%(1 
56/13  43/16  65/5  13/8  34/15  13/12  41/5  24/11  16/2 بازده ژنتيكي  74/19  55/11  41/3  53/3  82/23 

)BP 5%(2 
حداقل 53/48 3/12 3/63 4/23 2/29 0/82 0/03 2/73 0/55 1/00 2/25 0/02 93/14 64/86

اختالف معني 
 دار
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