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چکیده
به منظور مطالعه تحمل به خشکی در جو دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سههه ت کههرار
تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم ،در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سال زراعی  92-93اجرا شههد
صفات عملکرد دانه در واحد سطح ،روز تا سنبله دهی ،روز تا گلدهی ،روز تهها ر سههیدگی فیزیولوژ یه
ارتفاع بوته ،طول پدانکل ،طول سنبله ،طول ریش

 ،ت عههداد پن جههه بههارور،

 ،تعداد دانه در سنبله اصلی ،وزن بوته و وزن سنبله مورد ارز یههابی قههرار

گرفت نتایج تجزیه واریانس در شرایط نرمال و تنش داللت بر وجود تفاوت معنیدار بین ارقام از لحاظ اکثر صههفات مههورد
مطالعه داشت در شرایط نرمال صفات شاخص برداشت و طول پدانکل و در شرایط تههنش صههفات شههاخص بردا شههت و وزن
هزار دانه با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیداری نشان دادند تجزیه رگرسیون گام به گههام نما یههان سههاخت در شههرایط
نرمال رطوبتی صفات وزن بوته و طول پدانکل و در شرایط دیم نیز صفات وزن بوته ،طول سنبله ،روز تهها گ لههدهی و روز تهها
سنبلهدهی به ترتیب تأثیرگزارترین صفات بر عملکرد دانه در جو میباشند شاخصهای تحمل به خ شههکی STI ،GMP ،MP
و  HMبه دلیل همبستگی مثبت و معنیدار با  Ypو  ،Ysبه عنوان شاخصهای کارآمد در تشخیص ژنوتیپهای متح مههل بههه
خشکی با عملکرد دانه باال تشخیص داده شدند ارقام کویر و زرجو با مقادیر باالیی از شههاخصهای ،HM ،STI ،GMP ،MP
 Ypو  Ysبعنوان متحملترین ارقام به خشکی شناخته شدند

کلمات کلیدی :همبستگی ،تنش خشکی ،عملکرد دانه ،انتخاب ،شاخصهای تحمل.
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مقدمه
جووو ( )Hordeum vulgareاز ن ظوور اهم يووت

مح سوووب میگرد نوود و ا یوون در حووالی ا سووت کووه م نووا
خشك کشورمان ن سووبت بووه م نووا

ني مووهخ شووك آن ،از

غذایی و سطح زیر کشت در ميان غالت ،پس از گ نوود ،

و سووعت بي شووتری بر خوووردار ا سووت ).(Ehdaei,1993

ذرت و برنج مقا چهار را دارد .اما با توجه به اینکه در

خشکی یکی از مه ترین عوامل محدودکننده تول يوودات

شرایط مت نووو آب و هوووایی قا بوول ک شووت ا سووت ،از ن ظوور

کشاورزی در دنيا است ،کووه بووا ا فووزایش تغي يوورات آب و

دامنه گسترش کشت مقا اول را داراست .جو در سراسر

هوایی در سطح جهان این م شووکل اهم يووت ز یووادی یاف تووه

جهان به دليل سازگاری وسيع به شوری ،خشکی و دمای

است .مطالعات زیادی در این زمينه انجا شده ا سووت ا مووا

پایين ،بهجز نواحی استوایی ک شووت می گووردد (Hayes

پيشرفت چندانی صورت نگرفته است ز یوورا مقاو مووت بووه

).and Iyamb, 1994

خشکی یك صفت کمی است که تحت کنترل چند ژن

جو ی کووی از مح صووو ت م هو ا یووران بوووده و در

ا سووت) .(Shao et al., 2005در حووال حا ضوور شوواخص

سطحی معادل  1/54ميليون هکتار در شرایط آبی و د یو

مطلوب و نهایی تحمل به خشکی در برنامههای اصالحی

کشت میشود که از نظر سطح زیر ک شووت در رت بووه دو

ارزیابی عملکرد دانه تحت شرایط نر مووال و توونش ا سووت.

کشوری قرار میگيرد .از کل سطح ز یوور ک شووت جووو در

در صورتیکه اساس فيزیولوژیکی مقاو مووت بووه خ شووکی

ایران حدود  %60بهصورت د یو ک شووت شووده و متو سووط

شناخته شود و اصالحگران بتوانند از آن بووهع نوووان یووك

عملکرد جووو د یو در ا یووران  700ا لووی  900کي لوووگر در

ا بووزار گزین شووی در جمعيت هووای بووزرگ در حووال ت فوورق

هکتار است ).(FAO, 2018

استفاده کنند ،بووه فرآی نوود ا صووالح گيا هووان ک مووك ب سوويار

اهميت برر سووی ا ثوور تنش هووای محي طووی و ن قووش

خوا هوود شوود .یووك راه بوورای ج سووتجوی چ نووين ا بووزار

آنها در پيشبينی و ارزیابی رشد و عملکرد محصو ت

فيزیولوژیکی مقایسه ژنوتيپهای ح سوواس و متح موول بووه

زراعی بسيار آشکار است .تنش خ شووکی بوور م قوودار آب

خشکی در یك گو نووه گ يوواهی ا سووت (Winter et al.,

برگ ،فتوسنتز و کارآیی م صوورآ آب تو ثير می گووذارد

).1994

) .(Egilla et al., 2005کمبود آب در مراحل مختلف

بوور ا سوواس مطال عووات ان جووا شووده از بووين عوا موول

رشد ،فعاليتهای رشد و فعاليتهای فيزیولوژیکی گ يوواه

مختلف ایجادکننده توونش هووای ز نووده و غ يوورز نووده ،توونش

را تا مرحله تشکيل و پر شدن دانه محدود و عملکرد دانه

خشکی

بهتن هووایی  %45کوواهش عمل کوورد مح صووول را

را کوواهش مید هوود) (Samarah, 2005؛ ا موا در

سووبم مووی گووردد ) .(Saxena, 1987انت خوواب وا لوودین

صورتیکه گياه در دوره رشد زای شووی بووا توونش خ شووکی

مناسم جهت توليد ارقا متحمل بووه خ شووکی کووه دارای

مواجه شود نسبت به دوره ر شوود روی شووی بيش توور ت حووت

ترکيبی از خواص مطلوب والدین باشند ،هميشه یکی از

ت ثير قرار میگيرد ).(Guo et al., 2007

ابزارهای اساسی مورداستفاده متخصصين اصالح نبا تووات

حدود یكسو اراضی جهان با کمبود بارندگی

بوده است .از اینرو بررسی ارتباط صفات مورفولوژیك

مواجهاند و نيمی از این ارا ضووی دارای بار نوودگی سوواليانه

مؤثر در افزایش تحمل به تنش خشکی جهت استفاده در

کمتر از  250ميلیليتر میباشند که یووكچ هووار تبخ يوور و

برنامههای اصالحی از اهميت و یو های بر خوووردار ا سووت

تعرق بالقوه ا یوون م نووا

ا سووت .در ک شووور مووا ن يووز بووه جووز

سواحل در یووای خووزر و ق سوومتهای کوووچکی از شوومال
غربی بقيه منا

تماماً جزء نقاط خ شووك و ني مووهخ شووك

).(Karami and Rokhzadi, 2013
سووکارلی

و هم کوواران )(Ceccarelli et al., 1992

در بررسی ارتباط بين عملکرد دانه در منا

ک بازده
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قریشی و نيبلي نو

و پربازده بيان داشتند که آللهای کنترلکننده عملکرد

(Qurshi and Neibling,

ک بازده و پر بازده تا حدودی مت فوواوت

) 2008در بررسی تحمل ارقا جو به تنش خشکی نشان

ه سووتند؛ لووذا بووه کووارگيری ار قووا جووو انت خوواب شووده در

دادند که قطع آب يوواری ق بوول و یووا ب عوود از مرح لووه خم يووری

محيطهای پربازده با عکسالعمل منفی و یا عد بووروز

شدن دانه ،عمل کوورد دا نووه را بووه ووور مع نوویداری کوواهش

واکنش مثبت در محيط ک بازده مواجه میشود.

می د هوود ،ا مووا کيف يووت دا نووه ج هووت تول يوود ما لووت ت فوواوت

دانه در منا

بخشی و هم کوواران (Bakhshi Khaniki et

معنیداری نشان نمیدهد .نتایج نشان داد که قطع آبياری

)al., 2007در آزمایشی بيان داشتند که بر ا سوواس ن تووایج

در مرحله شيری شوودن دا نووه با عوور بي شووترین کوواهش در

حاصل از تجزیه مرکم دو محيط توونش و بوودون توونش،

عملکرد و کيفيت دانه میشود.

اختالآ مع نوویداری م يووان ار قووا مووورد مطال عووه در مووورد

سيد آقا ميری و همکاران (Seyed Aghamiri

صفات موردبررسی وجود داشت .اثر محيط برای صفت

) et al., 2012در بررسی روابط بين عملکرد و صووفات

ول سنبله غير معنیدار و برای بقيه صفات معنیدار بووود

زراعی در جو نشان دادند که همبستگی بين عملکرد دانه

که بيانگر ت ثير منفی روی صفات در اثر اعمال توونش در

و عملکرد بيولوژیك ،وزن سنبله ،ووول ری شووك ،وول

مرحله سنبلهدهی بود .در این تحقي کاهش فتوسنتز پس

بذر و ول پدانکل مثبت و معنیدار است.

از گ لوودهی در ا ثوور توونش خ شووکی ،م يووزان موواده خ شووك

این تحقي بهمنظور مطالعه ارقا جو زرا عووی در

توليدشده در دانه را مختل کرده ،بر عملکرد ن هووایی دا نووه

شرایط نرمال ر وبتی و دی به منظور تع يووين روا بووط بووين

ت ثير منفی گذاشت.

عملکرد دانه و سایر صفات زراعی ،برر سووی وت ثير توونش

بووهمن ظووور برر سووی م يووزان تح موول جووو بووه توونش

کمبود آب بر ارقا جووو در مرح لووه روی شووی و زای شووی از

خ شووکی 12 ،ژنوت يووپ ا صووالح شووده جووو در منط قووه ني مووه

ن ظوور صووفات مورفو لوووژیکی و بر خوی صووفات زرا عووی و

گرم سووير گچ سوواران در دو شوورایط آ بووی و د یو مطال عووه

ارزیابی تحمل ارقا جو موردنظر بر اساس شوواخصهای

شدند .تجزیه همبستگی صووفات ن شووان داد کووه عمل کوورد

تحمل به خشکی اجرا شد.

دا نووه در شوورایط آ بووی بووا عمل کوورد دا نووه در شوورایط د یو
مواد و روشها

همبستگی مثبت و معنیداری دارد که بيانگر مفيد بووودن
انجا گزینش بوورای عمل کوورد دا نووه در شوورایط م سوواعد و

بهمنظور مطالعه تحمل بووه خ شووکی ده ر قو جووو،

ت ثير مثبت آن بر عملکرد دانه در شرایط تنش بود .نتایج

آزمایشی در قالم رح بلوکهای کامل تصادفی با سووه

ا یوون تجز یووه ن شووان داد کووه در شوورایط د یو هووي یووك از

تکرار در مزرعه پ وه شووی دان شووگاه آزاد ا سووالمی وا حوود

شاخصهای سهگانه حساسيت به خشکی شووامل تح موول،

سوونندج در دو شوورایط نر مووال ر وووبتی و د یو در سووال

ا فووت مح صووولد هووی و شوواخص حسا سوويت بووه توونش بووا

زرا عووی  1392-93ا جوورا شوود .ارت فووا منط قووه از سووطح

عملکرد دانه همبستگی معنیداری ندار نوود ،در حووالی کووه

در یووا 1450م توور و مخت صووات جغراف يووایی در موقع يووت 14

شاخصهای ارزیابی تح موول بووه خ شووکی شووامل م يووانگين

درجه و  35دقيقه عرض شمالی و46درجه ول شرقی از

محصولدهی ،تحمل به تنش ،ميانگين هندسی محصول-

نصفالنهار مبدأ قرار داشت .متوسط د مووا در ب هووار ،15/2

دهی و ميانگين هارمونيك ،در هر دو شرایط آبی و دی

در تابستان ،25/2در پایيز  10/4و در زم سووتان  1/6در جوه

همبستگی معنیداری با عمل کوورد دا نووه دا شووت (Vaezi,

سانتیگراد بود .بيشينه و کمينه دما در تيرماه و به موون موواه

).Ahmadi Nikkhah, 2010

 44و  -13/5درجه سانتیگراد بود .بوور ا سوواس مطال عووات،

3
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ا یوون منط قووه دارای اق لووي سوورد و ني مووهخ شووك بوووده و در

لولر انجا شد .کنترل علفهای هرز با دست انجا

منطقه کوه سووتانی زا گوورس وا قووع شووده ا سووت .بار نوودگی

گرفت .صفات موردمطالعه شامل :عملکرد دانه در متر-

ساليانه به ور متوسط  497/3ميلیمتر است.

مربع ،روز تا سنبلهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تا رسيدگی

ارقا موردبررسی شامل:

والفجر ،نصرت،

فيزیولوژیك ،تعداد پنجه بارور ،ارتفا

بوته ،ول

ماکویی ،کویر ،گرگان ،4زرجو ،نيمروز ،ریحان،

پدانکل ،ول سنبله ،ول ریشك ،تعداد دانه در سنبله

گرگان و استرین بود .رح مورداستفاده بلوکهای

اصلی ،وزن بوته و وزن سنبله بود .شاخصهای تحمل به

کامل تصادفی با سه تکرار بود .هر کرت شامل چهار

خشکی با استفاده از فرمولهای  1تا  6محاسبه گردید.

ردیف کاشت به ول دو متر و فاصله ردیفها از ه 30

 :Ypعملکرد دانه در شرایط نرمال آبياری

سانتیمتر بود .قبل از کاشت عمليات شخ  ،دیسك و

 :Ysعملکرد دانه در شرایط دی

](Fischer and Maurer, 1978) [1
]TOL= Yp - Ys (Hossain et al., 1990) [2
]GMP= (Yp - Ys)0.5 (Fernandez, 1992) [3
])2 (Fernandez, 1992) [4

( STI=(Ys + Yp) /

]MP= (Ys + Yp) / 2 (Hossain et al., 1990) [5
]HM= 2(Yp × Ys) / (Yp + Ys) (Schneider et al., 1997) [6

آز مووون نر مووال بووودن داده هووا بوور روی م قووادیر

نتایج تجزیه واریانس مرکم دادهها ن شوواندهنده

باقيمانده 1بووا ا سووتفاده از نوور ا فووزار  Minitabver17ان جووا

اختالآ معنیدار بين محيطها از نظر تما صفات مورد-

شد .پس از ح صووول ا مي نووان از صووادق بووودن فر ضوويات

بررسی بهجز ول سنبله ،ووول ری شووك ،ت عووداد دا نووه در

تجزیه واریانس ،تجز یووه وار یووانس مر کووم بووا نوور ا فووزار

سنبله و وزن سنبله بووود .ا خووتالآ مع نوویدار بووين مکان هووا

 ،SAS9.4تجزیه به عاملها و تجزیه رگرسيون گا بهگا

نشاندهنده تفاوت ارقا از یك م حوويط بووه م حوويط دی گوور

بووا نوور ا فووزار  ،SPSSver23تجز یووه عل يووت و محا سووبه

است .اثر رق بر روی ت مووا صووفات وبه جووز ت عووداد پن جووه

شاخصهای تحمل به خشکی برای ارزیابی تحمل ار قووا

بارور و ول پوودانکل مع نوویدار بووود .ا ثوور متقا بوول ر قو ×

در برابر تنش خشکی با استفاده از نر ا فووزار Excelstat

محيط برای هي کدا از صفات معنیدار نبود کووه ن شووان

صووورت گر فووت .بوورای تر سووي بووای پووالت از نوور ا فووزار

میدهد تغييرات ار قووا از یووك م حوويط بووه م حوويط دی گوور

 Statisticaاستفاده شد.

همسو بوده است ،به عبارتی ارقا در دو م حوويط وا کوونش
یک سووانی دا شووتهاند .کم توورین و بي شووترین در صوود ضووریم

نتایج و بحث

تغي يوورات بووه ترت يووم بوورای صووفات روز تووا ر سوويدن
فيزیولوژیك و وزن بوته به دست آمد (جدول .)1
. Residual

1

1-16  صفحات،1398  پائیز،3  شماره،15  جلد،نشریه علمی زراعت و اصالح نباتات ایران

 ميانگين مربعات تجزیه واریانس مرکم صفات مورد بررسی ارقا جو در شرایط عد تنش و دی-1 جدول
Table 1. Mean squares of combined analysis of variance of studied traits of barley cultivars under non-stress
and rainfed conditions
رسيدگی
تا
روز
درجه آزادی
منابع تغيير
ارتفا بوته
تعداد پنجه بارور
روز تا گلدهی
روز تا سنبلهدهی
عملکرد دانه
PH

No.FT

DPhM فيزیولوژیك

DF

DS

GY

df

2774.13**

122.35**

331.35**

166.66*

86.72*

3913.62**

1

(Environment)محيط

114.07

1.62

2.33

9.41

13.41

37.41

4

(Block)بلوک

174.59**

6.76ns

36.26*

98.0**

33.58*

714.51**

9

(Treatment)تيمار

35.30ns

2.65ns

8.23ns

4.59ns

10.87ns

136.09ns

9

SoV

تيمار × محيط
Treatment × nvironment

56.88

4.80

10.98

4.08

15.10

122.41

36

12.79

22.81

1.36

2.95

1.94

14.23

-

(Error)خطا

درصد ضریم تغييرات
Coefficient of variation

(Continued Table 1) 1 ادامه جدول

وزن سنبله

وزن بوته

تعداد دانه در سنبله اصلی

ول ریشك

ول سنبله

ول پدانکل

منابع تغيير

SW

PW

No.G/MS

AL

SL

PL

SoV

1.47ns

1631.46**

81.66ns

2.26ns

1.25ns

585.12*

0.40

39.03

73.81

1.78

0.51

33.58

(Block)بلوک

4.44**

148.04*

2079.63**

24.11**

10.24**

8.79ns

(Treatment)تيمار

0.09ns

45.96ns

10.03ns

1.50ns

0.31ns

10.11ns

(Environment)محيط

تيمار × محيط
Treatment × nvironment

0.38

67.66

65.24

1.56

0.56

11.25

24.10

29.56

16.01

8.68

10.10

15.88

(Error)خطا

% ضریم تغييرات
Coefficient of variation %

GY: Grain yield, DS: Day to spike, DF: Day to flowering, DPhM: Day to physiological maturity, No. FT:
Number of fertile tillers, PH: Plant height, PL: Peduncle length, SL: Spike length, AL: Awn length, No.
G/MS: Number of grain per main spike, PW: Plant weight, SW: Spike weight.
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بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم
تجزیه به عاملها:

عملکرد دانه نا گذاری شوود .عا موول دو بووا صووفات روز تووا

تجزیه عاملها در شرایط عد تنش

سنبله دهی ،روز تا گلدهی ،روز تا رسيدگی و ووول سوونبله

تعداد  13صفت اندازهگيری شده به همراه عملکرد

همبستگی با یی دا شووت و ا یوون عا موول بووه نووا خصو صوويات

دانه با استفاده از تجزیه به عا موول هووا مووورد تجز یووه و تحل يوول

فنولوژیك نا گذاری شد .عامل سو با صفات تعداد پن جووه

قرار گرفتند .با در نظر گرفتن عامل هووایی کووه م قووادیر و یو ه

بووارور و ووول پوودانکل همب سووتگی دا شووت و بووه نووا عا موول

آنها بيش از یك بود ،سووه عا موول ا سووتخراج شوود .ا یوون سووه

خصوصيات بوته نا گذاری شد (جدول  .)2ر ضوواییکلو و

عامل در مجمو  83در صوود از وار یووانس داده هووا را توج يووه

هم کوواران ) (Rezaei Kalow et al., 2012در برر سووی

نمودند .سه هر کدا از این سه عامل به ترت يووم  24 ،42و

 12رق جو تحت شرایط نرمال آبياری با استفاده از تجز یووه

 17درصد بود.

بووه عامل هووا پوونج عا موول ا سووتخراج نمود نوود کووه در مج مووو

عامل اول با صفات عملکرد دانه ،ارتفا بوته ،ول

 87/92درصد از واریانس دادهها را توجيه نمودند.

ریشك ،تعداد دانه در سنبله اصلی ،وزن بوته و وزن سوونبله
همب سووتگی بووا یی دا شووت و بووه ه مووين دل يوول بووه نووا عا موول
جدول  -2مقادیر وی ه و ضرایم تجزیه به عاملها در ارقا جو در محيط عد تنش ر وبتی
Table 2. Eigenvalues and coefficients of factor analysis in barley cultivars in the absence of moisture stress
عاملها)(Factors
اول)(First

دو

)(Second

سو

)(Third

5.05

2.93

2.04

هر مؤلفه)(Component Share

0.42

0.24

0.17

سه تجمعی)(Cumulative share

0.42

0.66

0.83

عملکرد دانه)(Grain Yield

0.86

-0.06

0.15

روز تا سنبلهدهی)(Day to spike

-0.26

0.89

-0.20

روز تا گلدهی)(Day to flowering

0.18

0.78

0.53

روز تا رسيدگی فيزیولوژیك )(Day to physiological maturity

0.31

0.67

-0.05

تعداد پنجه بارور )(Number of fertile tillers

-0.42

0.04

0.81

ارتفا بوته)(Plant height

0.82

0.35

0.20

ول پدانکل)(Peduncle length

0.31

-0.17

0.87

ول سنبله)(Spike length

-0.09

0.87

-0.05

ول ریشك)(Awn length

-0.68

0.37

0.22

تعداد دانه در سنبله اصلی)(No. of grain per main spike

0.93

0.08

-0.27

وزن بوته)(Plant weight

0.91

-0.04

0.34

وزن سنبله)(Spike weight

0.98

0.04

-0.13

مقادیر وی ه)(eigenvalues

سه
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تجزیه به عاملها در شرایط دیم

ول پدانکل و ول ریشك ضرایم بزرگی داشت و به نا

در شرایط دی چ هووار عا موول ا سووتخراج شوود کووه در

عامل ارتفا نا گذاری شد (جدول  .)3روش هووای آ موواری

مجمو  88درصد از واریانس دادهها را توضيح داد .عا موول

چند متغيره مانند تجزیه به عاملها ج هووت ا سووتخراج ز یوور-

اول برای صفات روز تا سنبلهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تووا

مجموعهای از متغيرهای ه سان ،شناخت مفاهي اسا سووی

رسيدگی فيزیولوژیك و ول سنبله دارای ضرایم بزرگی

دادههای چ نوود متغ يووره ،شووناخت ارتبا ووات بيولوژ یووك و

بووود و بووه نووا عا موول خصو صوويات فنولوژ یووك نووا گووذاری

کاربردهای موجود بين صفات ،کاهش ت عووداد ز یووادی از

گردید .عامل دو برای صووفات عمل کوورد دا نووه و وزن بو تووه

صووفات همب سووته بووه ت عووداد ک مووی از عامل هووا و ت شووریح

ضرایم بزرگتری داشت که عا موول عمل کوورد نووا گر فووت.

همبستگی بين متغيرها مورداستفاده قوورار میگ يوورد (Xiao

عامل سو برای صووفات ت عووداد پن جووه بووارور ،ارت فووا بو تووه،

).and Pei, 1991

تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله ضرایم بزرگی داشت و به
نا خصوصيات سنبله نا گذاری شوود .عا موول چ هووار بوورای
جدول  -3مقادیر وی ه و ضرایم تجزیه به عاملها در ارقا جو در محيط دی
Table 3. Eigenvalues and coefficients of factor analysis in barley cultivars in rainfed environment

عاملها)(Factors
اول)(First
مقادیر وی ه)(eigenvalues

دو

)(Second

سو

)(Third

چهار

)(Fourth

4.41

3.21

1.49

1.39

هر مؤلفه)(Component Share

0.37

0.27

0.12

0.11

سه تجمعی)(Cumulative share

0.37

0.63

0.76

0.88

عملکرد دانه)(Grain Yield

-0.08

0.98

0.07

-0.06

روز تا سنبلهدهی)(Day to spike

0.75

0.05

-0.16

0.19

روز تا گلدهی)(Day to flowering

0.88

0.09

-0.08

-0.19

روز تا رسيدگی فيزیولوژیك)(Day to physiological maturity

0.76

0.37

0.42

0.06

تعداد پنجه بارور)(The number of fertile tillers

0.11

0.17

-0.88

0.07

ارتفا بوته)(Plant height

0.32

0.36

0.64

0.09

ول پدانکل)(Peduncle length

-0.04

-0.03

-0.08

0.97

ول سنبله)(Spike length

0.81

-0.15

0.22

0.37

ول ریشك)(Awn length

0.27

-0.04

-0.15

0.90

تعداد دانه در سنبله اصلی)(No. of grain per main spike

-0.01

0.51

0.76

-0.35

وزن بوته)(Plant weight

0.33

0.92

0.14

0.03

وزن سنبله)(Spike weight

0.001

0.59

0.72

-0.32

سه
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بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم
صابری و همکاران ) (Saberi et al., 2011در

پدانکل وارد مدل رگرسيونی شدند .این مدل بيش از 90

مطالعه ارقا جو از ری تجزیه به عاملها در کرج پنج

درصد از تغييرات عملکرد دانه را توجيه نمود .در مدل به-

عامل استخراج نمودند که بيش از  89درصد از واریانس

دستآمده ضریم وزن بوته  2/24و ضریم ول پدانکل

دادهها را توضيح میداد .در این بررسی عامل اول که 32/8

 -1/95برآورد شد (جداول  4و .)5

درصد از تغييرات داده را توجيه نمود دارای ضرایم

صابری و همکاران ) (Saberi et al., 2011در

بزرگ برای عملکرد دانه ،شاخص برداشت و وزن هزار

بررسی رابطه بين عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در

دانه بود که بهعنوان عوامل مؤثر بر عملکرد نا گذاری شد.

شرایط نرمال از ری تجزیه رگرسيون نشان دادند که سه

عامل دو که  22/51درصد از تغييرات دادهها را توجيه

صفت شاخص برداشت ،ارتفا بوته و ول پدانکل

نمود دارای ضرایم بزرگ برای وزن سنبله ،ول ریشك،

بيشترین ت ثير را بر عملکرد دانه دارند ،وریکه سه

قطر بذر و روز تا رسيدن فيزیولوژیك بود .عامل سو که

معنیداری از تغييرات متغير وابسته را به خود اختصاص

 14/69درصد از تغييرات دادهها را توجيه کرد دارای

دادند .در بررسی نامبرده مدل مذکور بيش از  82درصد از

ضرایم بزرگ برای ول سنبله ،قطر ساقه ،ول پدانکل و

تغييرات دادهها را توضيح داد .بنابراین ،میتوان برای بهبود

روز تا سنبلهدهی بود .عامل چهار که  11/37درصد از

عملکرد دانه در جو از صفات ذکرشده بهعنوان شاخص

تغييرات دادهها را توجيه نمود دارای ضرایم بزرگ برای

انتخاب در برنامههای به ن ادی و بهمنظور بهبود عملکرد

ول پدانکل ،ول ریشك و ارتفا بوته بود .عامل پنج
نيز برای صفات ول بذر ،ارتفا بوته و روز تا رسيدگی
فيزیولوژیك ،ضرایم بزرگی داشت.

دانه بهره جست.
کرمی و همکاران ) (Karami et al., 2005در
مطالعه ارقا جو تحت شرایط نرمال نشان دادند که بر

رضایی کلو و همکاران (Rezaei Kalow et

اساس تجزیه رگرسيون چند متغيره صفات بيوماس،

) al., 2012با استفاده از تجزیه به عاملها برای ارقا جو

عملکرد کاه و کلش ،شاخص برداشت ،متوسط تعداد دانه

تحت شرایط تنش خشکی  6عامل را مشخص نمودند که

در سنبله ،وزن هزار دانه و تعداد روز تا گلدهی بيشترین

 92/11درصد از واریانس دادهها را توجيه نمودند.

ت ثير را بر عملکرد دانه دارند.
پيوری و همکاران ) (Puri et al., 1982با انجا

نتایج رگرسیون گامبهگام در شرایط نرمال:

برای حذآ اثر صفات غير مؤثر یا ک اثر در مدل
رگرسيون ،روی صفت عملکرد دانه در دو محيط نرمال

رگرسيون گا بهگا در جو گزارش نمودند که به ترتيم
صفات وزن دانه در سنبله و تعداد دانه در سنبله بيشترین
رابطه را با عملکرد دانه دارند.

ر وبتی و تنش از رگرسيون گا بهگا استفاده شد.

ميلوميرکا و همکاران )(Milomirka et al., 2005

معنیدار بودن اثر رگرسيون بيانگر وجود رابطه معنیدار

صفت عملکرد بيولوژیك را مؤثرترین صفت روی

بين عملکرد دانه بهعنوان متغير وابسته و دیگر صفات مورد

عملکرد دانه معرفی نمودند.

مطالعه بعنوان متغير مستقل در این تحقي است .در شرایط
عد تنش ر وبتی به ترتيم صفات وزن بوته و ول

نشریه علمی زراعت و اصالح نباتات ایران ،جلد  ،15شماره  ،3پائیز  ،1398صفحات 1-16

جدول  -4تجزیه واریانس رگرسيون صفت عملکرد دانه در جو و سایر صفات در شرایط عد تنش ر وبتی
Table 4. Regression analysis of variance of grain yield trait in barley and other traits under no moisture stress conditions

ميانگين مربعات

مجمو مربعات

درجه آزادی

منابع تغيير

Mean of Squares

Sum of Squares

df

)(SoV

**892.49

1784.99

2

رگرسيون )(Regression

24.22

169.58

7

خطا)(Error

1954.58

9

کل )(Total

جدول  -5نتيجه رگرسيون گا بهگا عملکرد دانه در مقابل سایر صفات در شرایط عد تنش ر وبتی
Table 5. Results of stepwise regression of grain yield against other traits in the absence of moisture stress

خطای استاندارد

ضریم رگرسيون

صفات واردشده

Model
R-square

Partial
R-square

Standard error

0.87

0.87

0.28

2.24

0.91

0.04

1.03

-1.95

ول پدانکل)(Pedal length

22.24

33.61

عرض از مبدأ )(Width of origin

Coefficien of
Regression

Entered traits
وزن بوته)(Plant weight

رگرسیون گامبهگام در محیط دیم:

همکاران) (Saberi et al., 2011در شرایط تنش ر وبتی

در شرایط دی صفات وزن بوته ،ول سنبله ،روز

در ارقا جو دو صفت شاخص برداشت و وزن سنبله وارد

تا گلدهی و روز تا سنبلهدهی وارد مدل رگرسيونی شدند.

مدل رگرسيونی شدند که نشاندهنده اهميت این دو صفت

اثر رگرسيون در سطح احتمال یك درصد معنیدار بود.

روی عملکرد دانه است .کرمی و همکاران (Karami et

این مدل در مجمو  98درصد از واریانس دادهها را توجيه

) al., 2005بر اساس نتایج تجزیه رگرسيون گا بهگا

نمود .سه هرکدا از صفات فوق به ترتيم  3 ،17 ،74و 2

صفات متوسط تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه،

درصد بود .در مدل بهدستآمده ضرایم این صفات به

بيوماس ،عملکرد کاه و کلش و شاخص برداشت را صفات

ترتيم  -0/76 ،-3/05 ،2/43و  0/63بود .بنابراین رابطه

مه در ارتباط با عملکرد دانه جو در شرایط دی معرفی

وزن بوته و روز تا سنبلهدهی با عملکرد دانه مثبت و رابطه

نمودند.

ول سنبله و روز تا گلدهی بر اساس این مدل منفی بود
(جداول  6و  .)7بر اساس نتایج صابری و

9

بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم
جدول  -6تجزیه واریانس رگرسيون صفت عملکرد دانه در جو و سایر صفات در شرایط دی
Table 6. Regression analysis of variance of grain yield in barley and other traits in rainfed conditions
ميانگين مربعات

مجمو مربعات

درجه آزادی

Mean of Squars

Sum of Squars

)(df

**197.20

788.82

4

3.64

18.22

5

807.05

9

) (SoVمنابع تغيير

رگرسيون
Regression

خطا
Error

کل
Total

جدول  - 7نتيجه رگرسيون گا بهگا عملکرد دانه سه بوته در مقابل سایر صفات در محيط دی
Table 7. Results of stepwise regression of grain yield versus other traits in rainfed environment

خطای استاندارد

ضریم رگرسيون

صفات واردشده

Model
R-square

Partial
R-square

Standard error

0.74

0.74

0.17

2.43

0.92

0.17

0.65

-3.05

ول سنبله )(Spike length

0.95

0.03

0.21

-0.67

روز تا گلدهی )(Day to flowering

0.98

0.02

0.28

0.63

روز تا سنبلهدهی)(Day to spike

60.40

30.43

عرض از مبدأ )(Width of origin

Coefficien of
Regression

Entered traits
وزن بوته )(Plant weight

بررسی میزان تحمل نسبی به تنش خشکی با استفاده از

شاخص تحمل بووه خ شووکی ( )STIن يووز ن شووانده نووده تح موول

شاخصهای تحمل به خشکی :

بيشتر رق به خشکی است .نتایج حاصل از ا یوون شوواخصها

شاخص تحمل ( )TOLبيانگر تفاوت بين عملکرد
در دو شرایط است و هر چه مقدار آن کم توور با شود تح موول
بيشتر رق را نشان میدهد .بر این اساس ،ار قووا گر گووان ،4
کویر ،ني مووروز ،زر جووو و ا سووترین متح موولتر از سووایر ار قووا
بودند .شاخص بهرهوری متوسط ( )MPهر چه بيشتر با شوود
مطلوبتر است .بر این اساس ارقا ریحان ،نصرت ،والفجر
و زرجو متحملترین ارقا بودند .مقادیر با ی شاخصهای
م يووانگين هارمون يووك ( ،)HMم يووانگين هند سووی ( )GMPو

مطابقت خوبی با ه داشتند .بر اساس نتایج مربوط بووه ا یوون
سه شاخص ارقا نصرت ،والفجر و زرجو از تحمل بيشتری
برخوردار بودند.
مقادیر پائين شاخص حسا سوويت بووه خ شووکی ()SSI

مانند شوواخص  TOLد لووت بوور متح موول بووودن ر قو دارد.
نتایج مربوط به این شاخص نشان میدهد که ارقا گر گووان
 ،4کویر ،نيمروز ،زرجو و استرین نسبت بووه سووایر ار قووا از
تحمل بيشتری برخوردارند (جدول  .)8صابری و همکاران
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) (Saberi et al., 2010ن يووز بووا ا سووتفاده از شوواخصهای

مؤلفه اصلی اول صورت گرفت .در این بررسی با توجه بووه

تحمل به خشکی ار قووا ن صوورت ،والف جوور و زر جووو را ار قووا

جدول( )10اولين مؤلفه  92درصد از تغييرات کوول داده هووا

متحمل معرفی نمودند.

را توجيه ن مووود و همب سووتگی بووا یی بووا شوواخصهای ،MP

ن تووایج حا صوول از برر سووی م يووزان همب سووتگی بووين

 STI ،GMPو  HMنشان داد .ازآنجاییکه م قووادیر بووا ی

شاخصهای تحمل به خشکی در جدول  9ارائه شده است.

این شاخصها مط لوووب ا سووت ،ب نووابراین م قووادیر بووا ی ا یوون

به ور کلی شوواخصهایی کووه دارای همب سووتگی بووا یی بووا

مؤلفه مفيد و مناسم است .از رآ دیگر مؤلفه دو کووه 7

عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و بدون تنش باشند به-

درصد از تغييرات موجود را به خود اخت صوواص داد ،دارای

ع نوووان به توورین شوواخصها معر فووی می شوووند چوورا کووه ا یوون

همبستگی مثبت و با یی با شاخصهای  SSIو  TOLبود.

شاخصها قادر به جدا کردن و شناسایی ار قووا بووا عمل کوورد

ازاینرو این مؤلفه ،مؤلفه حساسيت به تنش نام يووده شوود .بووا

با در هر دو محيط هستند ) .(Fernandes, 1992بر ا یوون

توجه به اینکه مقادیر پایين این شاخصها مناسم است اگر

ا سوواس مالح ظووه می شووود کووه شوواخصهای ،GMP ،MP

ميزان پائين این مؤلفه انتخاب شود ،ژنوتيپهای متحمل بووه

 STIو  HMبا عملکرد دانه ارقا در هر دو محيط توونش و

تنش انتخاب خواهند شد .با تو جووه بووه ا یوون ن کووات ق سوومت

بدون تنش همبستگی مثبت و معنیداری در سووطح احت مووال

مطلوب بای پالت (شکل  )1ناح يووه سوومت را سووت و پووایين

 1%دارند .بنابراین شاخص هووای فوووق بووه ع نوووان م هو توورین

(مقادیر زیاد مؤلفه اول و مقادیر کمتر مؤل فووه دو ) خوا هوود

شاخصهای تحمل به خشکی در جووو شووناخته مووی شوووند و

بود که ارقا نصرت ،گرگان ،زرجو و کویر در ا یوون ناح يووه

ارقامی که ميزان با یی از این شاخصها را دارا با شووند بووه-

قرار گرفتند .بنابراین ارقا نصرت ،گرگان ،زرجو و کووویر

عنوان متحملترین ارقا به خشکی معرفی میگردند.

به عنوان متحمل توورین ار قووا جووو ن سووبت بووه توونش خ شووکی
شنا سووایی شوودند .صووابری و هم کوواران (Saberi et al.,

تعیین ژنوتیپهای متحمل به تنش رطوبتی با استفاده

) 2010ن يووز در برر سووی ار قووا جووو بووا ا سووتفاده از ن مووودار

از ترسیم بای پالت:

بایپالت ارقا ن صوورت و گر گووان را ار قووا منا سووبی از ن ظوور

با توجه به اینکه در مووورد وا کوونش ژنوتيپ هووا بووه

تحمل به خشکی معرفی نمود.

تنش خشکی شاخصهای متعددی ارائه شده است و ن تووایج

واع ظووی و اح موودیخواه (Vaezi and Ahmadi

حاصل از هرکدا از این شاخصها بووا شوواخصهای دی گوور

) Nikkhah, 2010در برر سووی شوواخصهای تح موول بووه

متفاوت است؛ از رفی نمیتوان بهصورت هو ز مووان کل يووه

خ شووکی در ار قووا جووو گووزارش نمود نوود کووه هي یووك از

این متغيرها را برای یك ژنوتيپ نشان داد ،روش مناسمتر

شاخصهای حساسيت به خشکی با عملکرد دانه در شرایط

استفاده از نمایش گرافيکی بای پالت در یك ن مووودار دو-

دی همبستگی معنیداری ندارند ،این در حووالی ا سووت کووه

بعدی است .بدین منظور ابتدا با استفاده از روش تجز یووه بووه

شاخصهای تحمل به خشکی در هر دو شرایط آبی و د یو

مؤلفههای ا صوولی ،مؤل فووههای موووردن ظوور محا سووبه شوود .از-

با عملکرد دانه همبستگی معنیدار داشتند .بنابراین بر اساس

آنجاییکه دو مؤل فووه ا صوولی اول و دو بوويش از  99در صوود

نظر این محققين استفاده از شاخصهای تحمل بووه خ شووکی

تغييرات موجود در متغير هووا را در بوور میگير نوود می توووان از

بوورای ارز یووابی م قوودار تح موول بووه خ شووکی در برنا مووههای

سایر مؤلفههای اصلی که اهم يووت چ نوودانی ندار نوود چ شو -

اصالحی میتواند مفيد باشد.

پوشی نمود .به همين جهت ترسي بای پالت بوور ا سوواس دو
11
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شاخص تحمل به

Table 8. Results of drought tolerance indices in studied barley cultivars for grain yield
عملکرد در
عملکرد در
شاخص
ميانگين
ميانگين
ميانگين
شاخص حساسيت

Treats
Genotypes

خشکی

به خشکی

هندسی

هارمونيك

حسابی

تحمل

شرایط استرس

شرایط نرمال

STI

SSI

GMP

HM

MP

TOL

Ys

Yp

1092.93

0.15

197.89

197.53

198.25

23.91

186.30

210.21

گرگان (Gorgan4) 4

2703.59

0.58

311.25

298.89

324.11

180.83

233.70

414.53

ریحان )(Rihane

2701.84

0.07

311.15

311.01

311.28

18.16

302.20

320.36

کویر )(Kavir

5253.91

0.45

433.89

424.67

443.31

181.82

352.40

534.22

نصرت )(Nosrat

1500.31

0.16

231.86

231.37

232.35

30.29

217.21

247.50

نيمروز )(Nimruz

3141.59

0.44

335.51

328.83

342.33

135.94

274.36

410.30

والفجر )(Valfajr

1735.29

0.66

249.35

235.52

264.01

173.46

177.28

350.74

ماکوئی )(Makuyi

3956.99

0.21

376.54

375.17

377.93

64.60

345.63

410.23

زرجو )(Zarjo

2431.62

0.48

295.18

287.77

302.78

134.84

235.36

370.20

گرگان )(Gorgan

1835.79

0.29

256.48

254.62

258.35

62.10

227.30

289.40

استرین )(Strin
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Table 9. Results of correlation coefficient between grain yield under normal moisture and rainfed conditions
with drought tolerance indices
Traits
عملکرد
عملکرد
شاخص
ميانگين
ميانگين
ميانگين
شاخص حساسيت به

خشکی

هندسی

هارمونيك

حسابی

تحمل

استرس

نرمال

SSI

GMP

HM

MP

TOL

Ys

Yp

0.07ns

-0.07ns
**0.98

**

0.79

Indices
Ys

0.27ns

**0.80

TOL

*0.64

**0.92

**0.96

MP

**0.98

0.47ns

**0.98

**0.90

HM

**0.99

**0.99

0.55ns

**0.95

**0.94

GMP

-0.16ns
**0.98

0.02ns
**0.98

**0.77
0.54ns

-0.36ns
**-0.93

0.26ns
**0.92

SSI
STI
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 رق جو موردبررسی10  مقادیر وی ه و بردارهای وی ه برای شاخصهای تحمل به تنش خشکی در-10 جدول
Table 10. Eigenvalues and eigenvectors for drought tolerance indices in 10 studied barley cultivars

Eigenvalues
Variance%
Cumulative share
Yp
Ys
MP
GMP
TOL
STI
SSI
HM

مؤلفه اول

مؤلفه دو

مؤلفه سو

Component I
1073.64
0.92
0.92
0.43
0.26
0.34
0.33
0.17
0.62
0.00
0.32

Component II
87.9
0.07
0.992
0.41
-0.36
0.02
-0.10
0.77
-0.20
0.02
-0.20

Component III
8.14
0.01
0.999
0.26
0.33
0.29
0.28
-0.07
-0.76
-0.01
0.26

 نمودار بایپالت حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی روی مقادیر شاخصهای انتخاب برای ارقا جو موردبررسی-1 شکل
Figure 1. Biplot diagram obtained by principal component analysis on the values of selection indices for the
studied barley cultivars
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Abstract
In order to study drought tolerance in barley, two separate experiments were conducted in the form
of a randomized complete block design with three replications under normal humidity and rainfed
conditions in the research farm of Islamic Azad University, Sanandaj branch in the 2013-2014 crop
year. Traits: Grain yield per unit area, day to spike, day to flowering, day to physiological maturity,
number of fertile tillers, plant height, peduncle length, spike length, awn length, number of Grains
per main spike, plant weight and spike weight were evaluated.The results of analysis of variance
under normal and stress conditions indicated a significant difference between cultivars in terms of
most of the studied traits.In normal conditions, harvest index and peduncle length and in stress
conditions, harvest index and 1000-grain weight showed a positive and significant correlation with
grain yield. Stepwise regression analysis showed that under normal moisture conditions, plant
weight and peduncle length, and in dryland conditions, plant weight, spike length, day to flowering
and day to spike are the most influential traits on grain yield in barley, respectively. Drought
tolerance indices of MP, GMP, STI and HM were identified as efficient indices in detecting drought
tolerant genotypes with high grain yield potential due to positive and significant correlations with
Yp and Ys in barley. Kavir and Zarjoo cultivars with high values of MP, GMP, STI, HM, Yp and
Ys indices were recognized as the most drought tolerant cultivars.
Keywords: Correlation, Drought stress, Grain yield, Selection Indices, Tolerance indices.

1 - Department of Agronomy and Plant Breeding, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 - Department of Agronomy and Plant Breeding, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 - Department of Agronomy and Plant Breeding, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
*Corresponding author: ezzatut81@yahoo.com

