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چکیده
 ارزیابی، هدف از این پژوهش. یکی از عوامل محدودکننده اصلی تولید محصوالت زراعی در سرتاسر جهان است،تنش خشکی
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه و همچنین ارزیابی شاخصهای تحمل خشکی در چندین ژنوتیپ و رقم
 ژنوتیپ و رقم جو دو ردیفه بهاره دیم سردسیر با منشأهای متفاوت۱۳ ، در این آزمایش. در مناطق سرد بود،جو دو ردیفه بهاره دیم
 درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک) بهصورت آزمایش06  و06 و سطوح مختلف آبیاری (آبیاری کامل و آبیاری بر اساس
، نتایج نشان داد با افزایش سطح تنش خشکی.فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار موردبررسی قرار گرفتند
 دو ژنوتیپ با منشأ کشورهای پاکستان و ایران، بر اساس تمامی نتایج در هر دو سطح تنش.عملکرد و اجزای عملکرد کاهش یافت
.) بهعنوان ژنوتیپهای متحمل به خشکی شناسایی شدندICARDA  (اصالحشده توسطDayton / Ranney و رقم آبیدر و رقم
. کامل عملکرد قابلقبولی نداشتند،) در آبیاریICARDA  (اصالحشده توسطDenmark  ژنوتیپی با منشاء اتیوپی و رقم،همچنین
06  و06  قادر به تحمل تنشDenmark  درصد تخلیه آب قابلنگهداری و رقم06 ولی ژنوتیپ با منشأ اتیوپی قادر به تحمل تنش
 نتایج تجزیه به مؤلفههای هماهنگ اصلی و تجزیه خوشهای برای صفات، همچنین.درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک بود
 درصد06  و06  در تنش خشکی بر اساس. مطابقت کامل داشتند،عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه و شاخصهای تحمل خشکی
 بهترین شاخصها برای شناسایی ژنوتیپهای برتر از لحاظ تحملSTI  وMP ،GMP  شاخصهای،تخلیه آب قابلنگهداری خاک
 بعد از آزمایشات تکمیلی تحت تنش خشکی در شرایط حقیقی دیم در مناطق خشک و نیمه خشک، بنابراین.به تش خشکی بودند
 این ژنوتیپها میتوانند به برنامههای اصالحی ارقام جو تحت شرایط نامساعد و غیرقابلپیشبینی دیم در مناطق سرد خشک،سرد
.و نیمهخشک معرفی شوند
 عملکرد، شاخصهای تحمل خشکی، ژنوتیپهای جو، تنش آبی، اجزای عملکرد:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Drought stress is one of the major limiting factors for crop production worldwide. The purpose of this
research was to evaluate the effect of drought stress on grain yield, grain yield components and evaluation
of drought tolerance indices in several spring two-row barley genotypes and cultivars of cold areas. The
genetic materials were evaluated in a factorial experiment based on randomized complete blocks design
with three replications. The factors included thirteen rainfed spring two-row barley genotypes and cultivars
from cold areas with different origins and various irrigation levels (complete irrigation and irrigation based
on 60% and 80% depletion of available soil water). The results showed that with increasing the level of
drought stress, grain yield and grain yield components decreased. Based on all results at both stress levels,
two genotypes originated from Pakistan and Iran and Abidar cultivar and Dayton / Ranney cultivar
(improved by ICARDA) were identified as drought-tolerant genotypes. Also, a genotype originated from
Ethiopia and Denmark cultivar (improved by ICARDA) failed to produce an acceptable yield in normal
condition irrigation but Ethiopian genotype was able to tolerate 60% depletion of available soil water stress
and Denmark cultivar could tolerate 60% and 80% depletion of available soil water stress. Also, the results
of principal coordinate and cluster analyses for yield, yield components traits and drought tolerance indices
were in complete agreement. The best indices for recognition of the superior genotypes in terms of drought
tolerance under 60% and 80% depletion of available soil water stress were GMP, MP and STI indices.
Therefore, after completion tests under drought stress in real rainfed conditions in cold and drought or semi
drought areas, these genotypes can be introduced in breeding programs of barley cultivars under adverse
and unpredictable rainfed conditions in cold and drought or semi drought areas.
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مقدمه
گیاه جو ( )Hordeum vulgare L.یکی از مهمترین و
قدیمیترین گیاهان زراعی است که بیشترین تحمل را در
برابر خشکی نسبت به سایر غالت نشان میدهد؛ به همین
دلیل ،یکی از گستردهترین گیاهان کشتشده در مناطق
خشک و نیمهخشک جهان است (.)Ghazi et al., 2007
ایران با میانگین  005میلیمتر بارندگی در سال (یکسوم
میانگین بارندگی جهان) و  8155میلیمتر تبخیر ،جزء
مناطق خشک دنیا محسوب میگردد & (Ghamarnia
) .Gorge, 2005با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران،
استفاده از روشهایی مانند بهرهبرداری مناسب از منابع آب،
کاشت گیاهان مقاوم ،شناسایی عوامل دخیل در تحمل گیاهان
به تنش خشکی و یافتن شاخص(هایی) که بتوان حساسیت یا
مقاومت گیاهان را بهوسیله آن پیشبینی کرد ،دارای اهمیت
ویژهای است ) .(Alizadeh et al., 2011مهمترین روش
تعیین تحمل تنش خشکی در برنامههای بهنژادی گندم و
جو ،ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در شرایط آبیاری و
تنش است ( .)Winter et al., 1988اجزای عملکرد،
خصوصیاتی هستند که قابلیت توارث باالیی دارند و
اندازهگیری آنها نیز تا حدودی ساده و دقیق است .انتخاب
بر مبنای اجزای عملکرد نوعی انتخاب بر مبنای مدل
شاخص است که عمدتاً مبتنی بر وجود همبستگی بین
صفات مورفولوژیکی و صفات مورفولوژیکی با عملکرد دانه
است ( .)Jhonson et al., 1994بطورکلی ،عملکرد دانه در
گیاهان زراعی توسط اجزای گوناگونی تعیین میگردد.
مهمترین اجزای عملکرد در غالت عبارتند از تعداد
گلآذین در واحد سطح ،تعداد سنبلچه در هر گلآذین و
وزن سنبلچهها ( .)Shekari et al., 2010از آنجاکه اجزای
اصلی عملکرد دانه یعنی تعداد خوشه در واحد سطح،
تعداد دانه در خوشه و وزن صد دانه در طی مراحل نسبتاً
متفاوتی از رشد گیاه تعیین میشوند ،شرایط محیطی
موجود در زمان آغازش و طی دوره توسعه هر جزء
عملکرد ،بر سهم نسبی آن جزء بر عملکرد اثر میگذارد.
کاهشی که در یک جزء عملکرد بهعلت شرایط محیطی
نامساعد بروز میکند ،بهطور قابل مالحظهای پس از رفع
شرایط تنش توسط اجزایی که بعداً شکل گرفته و توسعه
1- Stress Tolerance Index
2- Geometric Mean Productivity

مییابند ،جبران میگردد .با اینحال جبران اجزاء عملکرد
غالباً کامل نبوده و به ژنوتیپ گیاه و شدت تنش وارده
بستگی دارد (.)Keisling, 1982
افزایش تحمل گیاهان زراعی به تنش خشکی برای حفظ
عملکرد در مناطقی که دارای فصل خشک هستند ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین ،بهبود تحمل
طوالنیتر به تنش خشکی در گیاهان زراعی ،هدف اصلی
بسیاری از برنامههای بهنژادی بهمنظور افزایش تولید در
این مناطق بوده است ( .)Sanchez et al., 1998کاهش
عملکرد و اجزای عملکرد دانه تحت تأثیر تنش خشکی
در جو ،توسط محققین مختلفی گزارش شده است
(Amini & Soleymani, 2013; Bijanzadeh et al.,
)2013; Maktoobian et al., 2013

شاخصهای ارزیابی خشکی معیار کاهش عملکرد دانه در
شرایط خشکی در مقایسه با شرایط طبیعی هستند و
برای غربالکردن ژنوتیپهای متحمل و حساس به
خشکی استفاده میشوند ( .)Mitra, 2001از نظر فرناندز
 (1992) Fernandez,مناسبترین معیار انتخاب برای
تنش ،معیاری است که قادر به تشخیص ژنوتیپهای
دارای عملکرد مطلوب در هر دو محیط تنش و بدون تنش
باشد .بر همین اساس فرناندز شاخص تحمل تنش
( )8STIرا بهعنوان معیاری برای گزینش ارقام متحمل به
خشکی پیشنهاد کرد .همچنین ،این محقق شاخص
میانگین هندسی عملکرد ( )0GMPرا ارائه کرد که بر
اساس میانگین هندسی عملکرد ،عملکرد ژنوتیپها تحت
شرایط تنش و بدون تنش محاسبه میشود
) .(Fernandez, 1992این شاخص در مقایسه با شاخص
میانگین حسابی عملکرد (( )MPمیانگین تولید در شرایط
تنش و بدون تنش) در تفکیک ژنوتیپها ،از قدرت
باالتری برخوردار است .همچنین ،شاخص عملکرد (،)9YI
ارقام را فقط بر اساس عملکرد در شرایط تنش رتبهبندی
میکند ،بنابراین قادر به تشخیص ژنوتیپهای با عملکرد
باال در هر دو شرایط تنش و بدون تنش نیست ( Gavuzzi
 .)et al., 1997یکی دیگر از شاخصها ،شاخص پایداری
عملکرد ( )4YSIاست ،که  YSIباال ،نشاندهنده عملکرد
دانه بیشتر در شرایط تنش و عملکرد دانه کمتر در شرایط
3- Yield Index
4- Yield Stability Index
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بدون تنش است (.)Bouslama & Schapaugh, 1984
همچنین ،بیشتر بودن شاخص میانگین هارمونیک
( )0HARMنمایانگر تحمل بیشتر به تنش است ( Kristin
 .)et al., 1997فرناندز  (1992) Fernandez,در معرفی
شاخصهای کمی تحمل خشکی اظهار نمود که هر چه
عملکرد یک ژنوتیپ در محیط خشک ( )Ysبه عملکرد
در شرایط طبیعی ( )Ypنزدیکتر باشد ،حساسیت رقم
به خشکی کمتر بوده و در نتیجه مقدار شاخص نسبت
اُفت عملکرد ( )Yrو به تبع آن شاخص حساسیت به تنش
( )6SSIآن رقم کوچکتر میشود .بنابراین ،تحمل یا
حساسیت نسبی ارقام به خشکی را میتوان از مقایسه
مقادیر  SSIآنها تعیین نمود .مقدار کم  SSIنشاندهنده
تغییرات کم عملکرد یک ژنوتیپ در شرایط تنش نسبت
به شرایط بدون تنش و در نتیجه پایداری بیشتر آن
ژنوتیپ است .در مطالعه طاهری پورفرد و همکاران
 (2015)Taheri Poorfard et al.در گیاه جو شاخص-
های  YI ،HARM ،MP ،STIو  GMPنسبت به
شاخصهای  YSI ،SSIو  TOLمعیار گزینش بهتری
برای عملکرد دانه و وزن خشک کل بوته ارائه کردند.
در مطالعهای گزارش شده که در گیاه جو شاخصهای
 HARM ،GMP ،MPو  STIهمبستگی باالیی با
عملکرد دانه تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی (قطع
آبیاری از  05درصد ظهور سنبلهها تا زمان برداشت)
داشته و به همین دلیل بهعنوان مناسبترین شاخصها
در هر دو شرایط در بین الینهای امیدبخش جو معرفی
شدند ( .)Saberi et al., 2016در مطالعه دیگری ،نتایج
نشان داد که در تجزیه همبستگی بین عملکرد دانه و
تمامی شاخصهای مقاومت به تنش خشکی رابطه
مثبت و معنیداری بین  MP ،GMP ،STIو عملکرد در
هر دو شرایط تنش و بدون تنش وجود داشت .به همین
دلیل ،این شاخصها بهترین شاخصها برای جداسازی
ژنوتیپهای متحمل خشکی در جو شناسایی شدند
( .)Ajalli & Salehi, 2012در مطالعه دهباالیی و
همکاران  (2013) Dehbalaei et al.روی گندم نان،
عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش ،همبستگی
مثبت و معنیداری با  HARM ،MP ،GMP ،STIو YI
5- Harmonic Mean
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نشان دادند  (2012) Ilyas khokhar et al.بر اساس
تجزیه به مؤلفههای اصلی ،شاخصهای  MP ،GMPو
 STIرا به عنوان بهترین شاخصها برای تحمل به
خشکی در ژنوتیپهای جو معرفی کردند.
بهطورکلی در شرایط تنش خشکی ،ژنوتیپهای جو دو ردیفه
نسبت به جو شش ردیفه دیررستر بوده ،وزن هزار دانه و تحمل
به خشکی بیشتری دارند ()Nikkhah et al., 2010
.بنابراین ،این تحقیق فقط روی ارزیابی تنوع ژنتیکی
تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای جو دو ردیفه بهاره
دیم سردسیر از نظر عملکرد و اجزای عملکرد متمرکز
گردید تا ژنوتیپهایی که دارای تحمل به خشکی
باالتری هستند غربال شوند .بدین ترتیب تحقیق حاضر
با هدف بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای
عملکرد دانه و مطالعه کارایی شاخصهای تحمل
خشکی در این ژنوتیپها انجام شد.
مواد و روشها
در این آزمایش 89 ،ژنوتیپ و رقم جو دو ردیفه بهاره
دیم با منشأهای متفاوت (جدول  )8در سطوح مختلف
آبیاری (آبیاری کامل ،آبیاری بر اساس  65و  15درصد
تخلیه آب قابلنگهداری خاک) بهصورت آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در بهار سال ،8934
مورد بررسی قرار گرفتند .ژنوتیپهای جو دو ردیفه
بهاره دیم از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
(مراغه) تهیه شدند ،که ژنوتیپهای مناطق سردسیر با
منشاهای متفاوت بودند .تنش ،بهصورت تقریبی ،حدود
دو هفته قبل از شروع مرحله گلدهی اعمال گردید .بذور
ژنوتیپهای جو بهاره دیم در لولههای پولیکا با قطر 05
سانتیمتر و طول  05سانتیمتر کشت شدند (در هر لوله
پولیکا یک ژنوتیپ کشت گردید) .لولههای پولیکا روی
سکوی سیمانی در فضای باز قرار گرفتند و در هنگام
بارندگی روی آنها با پالستیک ضخیم پوشانده شد .در
این پژوهش ،از تشتک تبخیر کالس  Aبرای محاسبه
تخلیه  65و  15درصد آب قابل نگهداری در خاک
استفاده گردید.

6- Stress Susceptibility Index
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جدول  -8منشاء و شماره دسترسی ژنوتیپها و نام ارقام جو
Table 1- The origin and accession number of barley genotypes and name of barley cultivars
Genotype
Number

Origin

Accession
Number

Genotype
Number

Origin

1

Egypt

71557

8

Commercial cultivar

2

Ethiopia

71704

9

Commercial cultivar

Name of Barley Cultivar
AZE-Lerik-ICB-123363/GaraArpa
ICB04-1512-0AP
CWB117-5-9-5//CWB117-77-9-7/ICB104073/3/K-334
Sahand

3

Pakistan

71938

10

Commercial cultivar

4

Iran

72498

11

Commercial cultivar

Abidar

5

Spain

71538

12

ICARDA

Dayton / Ranney

6

Iran

72566-1

13

ICARDA

Denmark

7

Iran

72566-2

در این تحقیق ،صفات عملکرد دانه ،طول دوره پرشدن دانه
(تعداد روز از گردهافشانی تا رسیدگی فیزیولوژیک) ،سرعت
پرشدن دانه (تقسیم عملکرد دانه بر طول دوره پرشدن
دانه) ،شاخص برداشت (تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد
بیولوژیک) ،روند ازدیاد عملکرد دانه (تقسیم عملکرد دانه
()Fischer & Maurer, 1978

بر طول دوره پرشدن دانه) ارزیابی شدند .همچنین ،صفات
طول پدانکل ،تعداد سنبله در بوته ،تعداد دانه در سنبله،
طول سنبله ،وزن سنبله و وزن کاه و کلش سنبله نیز
موردارزیابی قرار گرفتند و شاخصهای تحمل خشکی نیز
با استفاده از روابط زیر محاسبه شدند:
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Ys
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)(Bouslama & Schapaugh, 1984

در معادلههای فوق Yp ،و  Ysبهترتیب عملکرد دانه هر
 Yو̅s
ژنوتیپ در شرایط بدون تنش و تنش خشکی̅p،
Y
بهترتیب میانگین عملکرد ژنوتیپها در شرایط بدون
تنش و تنش خشکی هستند .تجزیه واریانس و مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون دانکن و حداقل اختالف
معنیدار ( ،)LSDتجزیه به مؤلفههای اصلی و تجزیه
خوشهای (به روش  )UPGMAبرای صفات و
شاخصهای تحمل خشکی ،انجام شد .آنالیز دادهها با
نرمافزار  ،SPSS 20و رسم نمودارهای دو بعدی با
نرمافزار  Minitab17انجام گرفت.

= SSI

Yp

= YSI

نتایج و بحث
تجزیه واریانس و مقایسات میانگین عملکرد و
اجزای عملکرد
نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که سطوح تنش
از لحاظ تمامی صفات ،اختالف معنیداری داشتند .هم-
چنین ،بین ژنوتیپها در تمامی صفات ،اختالف
معنیداری مشاهده گردید .اثر متقابل تنش خشکی و
ژنوتیپ در صفات دوره و سرعت پرشدن دانه ،روند
ازدیاد عملکرد دانه ،تعداد دانه در بوته ،شاخص برداشت،
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنیدار و در سایر
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صفات غیرمعنیدار بهدست آمد (دادهها نشان داده
نشدهاند).
مقایسه میانگین سطوح تنش نشان داد که طول
پدانکل ،تعداد سنبله در بوته ،تعداد دانه در سنبله ،وزن
کاه و کلش سنبله ،طول سنبله ،وزن سنبله و وزن هزار
دانه از شرایط آبیاری کامل به تنش  65و  15درصد تخلیه
آب قابلنگهداری خاک ،کاهش معنیداری داشتند
(جدول  .)0طول پدانکل مقیاس خوبی برای برآورد
ظرفیت عملکرد در شرایط خشکی محیطی است
( .)Bogale et al., 2011تنشهای شدید خشکی برخالف
تنشهای مالیم موجب کاهش طول پدانکل میگردند و
قسمت اعظم اُفت ارتفاع گیاه در شرایط تنش خشکی نیز
به همین دلیل است ) .(Izanloo et al., 2008در
تحقیقات دیگر گزارش شده که تعداد دانه در سنبله
یکی از مهمترین اجزای عملکرد دانه است و این صفت
سهم معنیداری در عملکرد دانه بهویژه تحت شرایط
تنش خشکی دارد ).(Garcia del Moral et al., 2003
دستفال و همکاران (2009) Dastfal et al.در گزارشی
بیان کردند که کاهش تعداد دانه در سنبله در تنش
خشکی انتهایی فصل میتواند ناشی از عقیمی گلچهها،
مرگ و میر گلچهها و اختالل در گردهافشانی و پرشدن
دانه باشد و تنش رطوبتی در مراحل زایشی و پرشدن
دانه ،اجزای زایشی را نسبت به بخشهای رویشی به
میزان بیشتری تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین در
گزارش دیگری بیان شد که کاهش تعداد دانه در اثر
تنش خشکی ممکن است ناشی از عدم باروری دانههای
گرده باشد .همچنین ،زیستتوده بیشتر سنبله با افزایش
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وزن کاه و کلش سنبله همراه بوده و این امر الزاماً منجر
به افزایش تعداد دانه نمیگردد ( .)Emam, 2012طول
سنبله نیز یکی دیگر از اجزای مهم عملکرد و منبع
فتوسنتزی نزدیک سنبله است ،زیرا سنبله و ریشک برای
مدت طوالنی سبز و از نظر فتوسنتزی فعال باقی میمانند
( .)Sharma et al., 2003بهعبارت دیگر منبع و مخزن کامالً
به یکدیگر نزدیک هستند و شاید مهمترین اندام در تثبیت
عملکرد جو باشند ( .)Maddah Hoseini et al., 2010وزن
هزار دانه ،آخرین جزء از اجزا عملکرد است که تعیین
میشود و به شرایط محیطی دوره پس از گلدهی بستگی
دارد ( .)Evans, 1993حمزهئی و سیدی )(2014
 ،Hamzei & Syedi,علت زیاد بودن وزن هزار دانه در
آبیاری تکمیلی نسبت به شرایط تنش را تأمین آب کافی
در زمان پرشدن دانه در گیاه جو ذکر کردند .در مواجهه
با تنش خشکی و برای جلوگیری از هدرروی بیش از
حد آب ،روزنهها بسته میشوند که این موضوع در نهایت
باعث کاهش فتوسنتز جاری و کاهش مواد پرورده برای
پرشدن دانهها میگردد که این امر نیز باعث کاهش
میانگین وزن دانه میشود ( ;Abdoli et al., 2013
 .)Ahmadi Lahijani & Emam, 2013در کل ،کاهش
عملکرد دانه در شرایط تنش از کاهش اجزای عملکرد
مانند وزن هزار دانه ،طول پدانکل ،طول و وزن سنبله،
تعداد دانه و تعداد سنبله نسبت به شرایط آبیاری کامل
تأثیر میپذیرد .مقایسه میانگین ژنوتیپهای جو در
جدول  9نشان داده شده است.

جدول  -0مقایسه میانگین صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطوح مختلف آبیاری
Table 2- The mean comparison of yield and yield components at the different irrigation levels
1000
Spike
Spike
Peduncle
Grain
Spike Straw Seed per Spike per
Irrigation Level
Weight
Length
Length
Weight
)Weight (gr
Spike
Plant
)(gr
)(cm
)(cm
)(gr
14.71 a

2.28 a

11.8 a

0.2 a

6.68 a

0.58 a

36.43 a

Complete Irrigation

10.9 b

1.24 b

9.11 b

0.15 b

6b

0.39 b

24.18 b

7.94 c

1.02 c

6.07 c

0.11 c

5.48 c

0.27 c

16.72 c

Irrigation Based on 60% Depletion
of Available Soil Water
irrigation based on 80% depletion
of available soil water

اعداد دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معنیداری ندارند
The numbers in common alphabets were not statistically significant
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جدول  -9مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپهای جو
Table 3- The mean comparison of yield and yield components in barley genotypes
1000 Grain
Spike Length Spike Straw Weight Seed per
Peduncle
Spike per Plant
)Weight (gr
)(cm
)(gr
Spike
)Length (cm
20.81
5.98
0.16
8.37
1.41
11.66

Genotype
1

10.02

1.11

9.70

0.15

6.99

28.18

2

12.40

1.97

8.48

0.07

5.21

37.16

3

9.21

1.14

7.23

0.18

6.72

27.39

4

11.09

1.68

7.60

0.14

5.75

19.94

5

10.99

1.72

12.26

0.21

5.89

26.93

6

10.28

1.68

8.74

0.15

6.49

22.34

7

11.13

1.19

7.32

0.13

6.20

27.25

8

10.32

1.58

8.24

0.14

5.59

20.69

9

12.08

1.60

9.32

0.18

5.89

28.13

10

12.37

1.42

8.50

0.14

5.55

24.86

11

11.81

1.67

9.78

0.17

6.19

27.25

12

12.03

1.49

11.37

0.18

6.24

24.14

13

2.89

0.67

2.91

0.07

0.78

6.65

LSD 5%

بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،اثر متقابل تنش
خشکی و ژنوتیپ در صفات دوره و سرعت پرشدن دانه،
روند ازدیاد عملکرد دانه ،تعداد دانه در بوته ،شاخص
برداشت ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنیدار بودند
و کلیه این صفات در تمامی ژنوتیپهای تحت تنش
خشکی نسبت به آبیاری کامل کاهش نشان دادند ،که
مقدار این کاهش بسته به ژنوتیپ متفاوت بود .درصفت
سرعت پرشدن دانه در آبیاری کامل ،تنش  65درصد و
 15درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک ،ژنوتیپ 80
دارای بیشترین و بهترتیب ژنوتیپهای  3 ،4و  3دارای
کمترین میانگین بودند (شکل  -8الف) .منظور از سرعت
پرشدن دانه ،سرعت انباشت ماده خشک دانه در طول
دوره خطی پرشدن دانه است(Shekari et al., 2010) .
تنش خشکی آخر فصل نسبت به تنش طول دوره فصل رشد،
عملکرد دانه را با شدت بیشتری کاهش میدهد و این موضوع
یکی از دالیل کاهش سرعت پرشدن دانه در شرایط تنش
خشکی است )(Karimzadeh Soureshjani et al., 2012
دوره پرشدن دانه در آبیاری کامل در ژنوتیپ  0و در
تنش  65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک به-
ترتیب در ژنوتیپهای  8و  0دارای بیشترین و در
ژنوتیپهای  89 ،0و  4دارای کمترین مقادیر بودند
(شکل -8ب) .دوره پرشدن دانه همراه با سرعت پرشدن
دانه ،از عوامل تعیینکننده وزن نهایی دانه هستند و

تنشهای محیطی دوره پرشدن دانه را کاهش میدهند
( .)Mamnouie et al., 2006گزارشات دیگری نیز در
شرایط تنش محیطی ،کاهش طول دوره پرشدن دانه و
افزایش سرعت پرشدن دانه در ارقام گندم را نشان دادند
( .)Ziloee et al., 2015; Abdoli et al., 2016روند
ازدیاد عملکرد دانه در آبیاری کامل ،تنش  65و 15
درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک در ژنوتیپ 80
دارای بیشترین و در ژنوتیپهای  89 ،0و  1دارای
کمترین میانگین بودند (شکل -8پ) .محققین دیگری
در گزارشات خود بیان کردند ،اگر کاهش پتانسیل آب
در مرحله گلدهی و اوایل نمو دانه اتفاق افتاد ،کاهش
عمده در عملکرد ذرت مشاهده میشود .این کاهش به-
دلیل کاهش تعداد دانه در بوته ،توقف نمو گل ،شکست
باروری رویان و سقط تخم است .(Shekari et al.,
) 2010تعداد دانه در بوته در آبیاری کامل ،تنش 65
درصد و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک به-
ترتیب در ژنوتیپهای  6 ،85و  6دارای بیشترین
میانگین و در ژنوتیپهای  4 ،0و  4دارای کمترین
میانگین بود (شکل -8ت).
عملکرد نهایی دانه تا حد زیادی توسط تعداد دانه تعیین
میشود که آن نیز به تعداد و بقای گلچههای بارور بستگی
دارد .یک دوره بحرانی  0تا  9هفته قبل از گردهافشانی
وجود دارد که تنش خشکی یا دمای باال ممکن است تا حد
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زیادی تولید و بقای گلچهها را کاهش دهد ( Fettell et al.,

تجزیه به مؤلفههای هماهنگ اصلی عملکرد و اجزای

 )2010و خشکیهای مالیم ممکن است تنها به تقلیل وزن دانه
بیانجامد ( .)Shekari et al., 2010عملکرد بیولوژیک در
کلیه سطوح تنش در ژنوتیپ  80دارای بیشترین میانگین
بود و در آبیاری کامل ،تنش  65و  15درصد تخلیه آب
قابلنگهداری خاک بهترتیب در ژنوتیپهای  1 ،0و 8
دارای کمترین میانگین بود (شکل -8ث) .عملکرد
بیولوژیک بهعواملی از جمله وزن نسبی ماده خشک قبل
و بعد از ظهور بساک و همچنین به قابلیت انتقال مواد
ذخیرهشده از ساقه به دانه بستگی دارد (.)Tardieu, 2012
پائولو و رینالدی  (2008) Paolo & Rinaldi,زیاد بودن
عملکرد بیولوژیک در آبیاری کامل را به رشد بیشتر و
طول دوره سبزمانی زیادتر برگها نسبت دادند که منجر
به ایجاد مبدأ فیزیولوژیک بزرگتری میگردد.
شاخص برداشت در آبیاری کامل ،تنش  65و  15درصد
تخلیه آب قابلنگهداری خاک بهترتیب در ژنوتیپهای ،9
 80و  9دارای بیشترین میانگین و در ژنوتیپهای  3 ،4و
 3دارای کمترین میانگین بود (شکل -8ج) .کاهش شاخص
برداشت تا حد زیادی بهدلیل تنش خشکی بوده که منجر
به کاهش انتقال آسیمیالتها به مقصد شده و وزن دانه را
کاهش داده و تعداد دانههای خالی و پوک را افزایش می-
دهد .شاخص برداشت باال ،انتقال کارآمد آسیمیالتها را
به دانه نشان میدهد .شاخص برداشت پایین در تنش
خشکی در مراحل گلدهی و پرشدن دانه ،نشان میدهد که
انتقال آسیمیالتها به سمت دانه ناکارآمد بوده است
( .)Sokoto & Muhammad, 2014بهعبارت دیگر ،کاهش
شاخص برداشت در تیمارهای تنش خشکی نشان میدهد
که انتقال مواد فتوسنتزی به دانه با مقدار آب مصرفی
قابلدسترس مرتبط بوده و تنش خشکی میتواند سهم
دانه از ماده خشک را کاهش دهد (.)Dastfal et al., 2009
در نهایت عملکرد دانه در کلیه سطوح تنش در ژنوتیپ 80
دارای بیشترین میانگین بود و در آبیاری کامل ،تنش 65
و  15درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک بهترتیب در
ژنوتیپهای  3 ،4و  8دارای کمترین میانگین بود (شکل
-8چ).

عملکرد
تجزیه به مؤلفههای اصلی بهمنظور دستهبندی صفات،
تعیین ترتیب اهمیت صفات و ارتباط هر یک از آنها در
ایجاد تغییرات کل دادهها در سطوح مختلف تنش
خشکی انجام شد .نتایج تجزیه به مؤلفههای هماهنگ
اصلی عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد ،در آبیاری
کامل  4مولفه اول  11/4درصد واریانس کل ،در تنش
 65درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک 9 ،مؤلفه اول
 13/80درصد و در تنش  15درصد تخلیه آب قابل-
نگهداری خاک 4 ،مؤلفه اول  16/81درصد واریانس کل
را توجیه کردند.
در آبیاری کامل ،مؤلفه اول  40/14درصد تغییرات دادهها
را به خود اختصاص داد که با طول پدانکل رابطه مثبت و
باال و با طول سنبله رابطه منفی و باالیی داشت .مؤلفه
دوم که  81/19درصد تغییرات دادهها را نشان داد با وزن
هزار دانه رابطه مثبت و باال و با دوره پر شدن دانه رابطه
منفی و باالیی داشت .مؤلفه سوم  89/91درصد واریانس
کل را نشان داد و با وزن سنبله ،وزن کاه و کلش سنبله
و تعداد دانه در سنبله رابطه مثبت و باالیی داشت .مؤلفه
چهارم که  80/90درصد واریانس دادهها را شامل شد
دارای ضرایب مثبت و باال برای صفات سرعت پر شدن
دانه ،روند ازدیاد عملکرد دانه ،شاخص برداشت ،عملکرد
بیولوژیک ،عملکرد دانه ،تعداد سنبله و دانه در بوته بود.
نتایج در آبیاری براساس 65درصد تخلیه آب قابل-
نگهداری نشان داد که  9مؤلفه اول در مجموع 13/80
درصد واریانس را نشان دادند .مؤلفه اول  44/00درصد
تغییرات دادهها را توجیه کرد و دارای ضریب عاملی مثبت
و باال برای وزن هزار دانه و ضریب عاملی منفی و باال برای
وزن کاه و کلش سنبله بود .مؤلفه دوم دارای ضرایب
عاملی مثبت و باال برای دوره پر شدن دانه ،طول پدانکل
و تعداد سنبله در بوته و ضرایب منفی و باال برای وزن و
طول سنبله بود و  05/51درصد تغییرات دادهها را تبیین
نمود .مؤلفه سوم که  84/06درصد تغییرات دادهها را به
خود اختصاص داد نقش مهمی در توجیه صفات سرعت
پر شدن دانه ،روند ازدیاد عملکرد دانه ،شاخص برداشت،
عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،تعداد سنبله و دانه در
بوته داشت.
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

شکل  -8مقایسه میانگین سرعت پرشدن دانه (الف) ،دوره پرشدن
دانه (ب) ،روند ازدیاد عملکرد دانه (پ) ،تعداد دانه در بوته (ت)،
عملکرد بیولوژیک (ث) ،شاخص برداشت (ج) و عملکرد دانه (چ)
Fig 1- Mean comparison of grain filling rate (a),Grain
filling period (b), Proceeding of increasing in grain yield
(c), Number of seed per plant (d), Biological yield (e),
)Harvest index (f) and Seed yield (g

در آبیاری براساس  15درصد تخلیه آب قابل نگهداری4 ،
مؤلفه اول در مجموع  16/81درصد واریانس کل را در
برگرفتند .مؤلفه اول با توجیه  45/49درصد واریانس
دادهها ،دارای ضرایب عاملی مثبت و باال برای دوره پر
شدن دانه و ضریب منفی و باال برای عملکرد بیولوژیک
بود .مؤلفه دوم که  81/60درصد واریانس را نشان داد با
وزن کاه و کلش سنبله و طول سنبله رابطه مثبت و باال،
و با طول پدانکل و تعداد سنبله در بوته رابطه منفی و

(چ)
باالیی داشت .مؤلفه سوم نیز 86/88 ،درصد تغییرات
دادهها را تبیین نمود و دارای ضرایب عاملی مثبت و باال
برای تعداد دانه در سنبله و بوته بود .مؤلفه چهارم که
دارای ضرایب عاملی مثبت و باال برای صفات سرعت پر
شدن دانه ،روند ازدیاد عملکرد دانه ،شاخص برداشت،
عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،طول پدانکل ،وزن سنبله و
تعداد سنبله در بوته بود 88/50 ،درصد واریانس کل را
نشان داد.
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گروهبندی ژنوتیپها بر اساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم
در کلیه سطوح تنش انجام گردید (شکل  .)0بر اساس
این گروهبندی بهطور کلی ،در آبیاری کامل ژنوتیپهای
 88 ،3 ،1 ،6 ،9و  80بر اساس مؤلفه اول و یا هر دو
مؤلفه بهعنوان ژنوتیپهای برتر از نظر عملکرد و
ژنوتیپهای  0 ،8و  1بهعنوان ژنوتیپهای کممحصول
شناسایی شدند (شکل -0الف) .در تنش  65درصد
تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،ژنوتیپهای ،88 ،6 ،9 ،0

(الف)
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 80و  89بر اساس مؤلفه اول و یا هر دو مؤلفه منتخب
شدند .همچنین ،ژنوتیپهای  1 ،1 ،4و  3نیز بر اساس
هر دو مؤلفه ،عملکرد قابلقبولی نشان ندادند (شکل -0
ب) .در تنش  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک،
ژنوتیپهای  80 ،88 ،6 ،9و  89بر اساس مؤلفه اول یا
هر دو مؤلفه بهعنوان ژنوتیپهای برتر انتخاب شدند.
ژنوتیپهای  1 ،4و  3نیز از عملکرد کمتری برخوردار
بودند (شکل -0ج).

(ب)

شکل  -0گروهبندی ژنوتیپهای جو بر اساس صفات عملکرد و
اجزای عملکرد با استفاده از تجزیه به مؤلفههای هماهنگ اصلی
در شرایط آبیاری کامل (الف) ،آبیاری بر اساس  65درصد تخلیه
آب قابلنگهداری (ب) و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری (ج)
Fig 2- Classification of barley genotypes based on
yield and yield components using principal
coordinate analysis under complete irrigation (a),
Irrigation based on 60% (b) and 80% (c) Depletion of
available soil water

تجزیه خوشهای عملکرد و اجزای عملکرد
تجزیه خوشهای ژنوتیپها بر اساس صفات موردارزیابی به
روش  UPGMAانجام گرفت .بر اساس مقایسه میانگین
صفات عملکرد و اجزای عملکرد این ژنوتیپها نسبت به
میانگین کل (داده نشان داده نشدهاند) ،در آبیاری کامل
ژنوتیپهای  0و  4بهعنوان ژنوتیپهای کممحصول و
ژنوتیپهای  6و  80بهعنوان ژنوتیپهای پرمحصول
شناسایی شدند (شکل -9الف) .همچنین ،در تنش 65
درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،ژنوتیپهای ،4 ،8

(ج)
 1 ،1و  3بهعنوان ژنوتیپهای با میانگین کمتر نسبت به
میانگین کل و ژنوتیپهای  80 ،88 ،85 ،6 ،0 ،9 ،0و
 89با میانگین بیشتر نسبت به میانگین کل مشخص
شدند (شکل -9ب) و در تنش  15درصد تخلیه آب قابل-
نگهداری خاک ،ژنوتیپهای  3 ،1 ،1 ،0 ،4 ،0 ،8و 85
دارای میانگین عملکرد و اجزای عملکرد پایینتری نسبت
به میانگین کل و ژنوتیپهای  80 ،88 ،6 ،9و  89دارای
میانگین عملکرد و اجزای عملکرد باالتری از میانگین کل
بودند (شکل -9ج).
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(الف)

(ب)

شکل  -9گروهبندی ژنوتیپهای جو بر اساس صفات عملکرد و
اجزای عملکرد با استفاده از روش  UPGMAدر آبیاری کامل
(الف) ،آبیاری بر اساس  65درصد تخلیه آب قابلنگهداری (ب)
و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری (ج)
Fig 3- Grouping of Barley genotypes based on yield and
yield components using UPGMA method incomplete
)irrigation (a), Irrigation based on 60% (b) and 80% (c
Depletion of available soil water

(ج)
ارزیابی ژنوتیپهای مورد مطالعه بر اساس
شاخصهای تحمل خشکی
تجزیه واریانس شاخصهای تحمل خشکی نشان داد که
اختالف بین ژنوتیپها در کلیه شاخصها معنیدار بود
(دادهها نشان داده نشدهاند) .بر اساس مقایسات میانگین
شاخصهای تحمل خشکی ،بیشترین عملکرد دانه در
شرایط بدون تنش ( )Ypدر ژنوتیپ  85و کمترین آن در
ژنوتیپ  0بود .همچنین ،بیشترین عملکرد دانه در شرایط
تنش ( 65 )Ysو  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک
بهترتیب متعلق به ژنوتیپهای  6و  9و کمترین آن متعلق
به ژنوتیپهای  1و  4بود .در شاخص  SSIدر تنش  65و
 15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک بهترتیب ژنوتیپ-
های  1و  4با داشتن بیشترین مقادیر و ژنوتیپهای  6و 0
با داشتن کمترین مقادیر بهترتیب حساسترین و متحمل-
ترین ژنوتیپها ارزیابی شدند .در شاخص  TOLدر تنش
 65و  15درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک ژنوتیپهای
 80و  ،85بیشترین میانگین و ژنوتیپهای  0و  ،9بهترتیب
کمترین میانگین را داشتند .در شاخص  MPدر تنش 65
درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،ژنوتیپهای  6و 85

و در تنش  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک،
ژنوتیپ  6بیشترین میانگین و همچنین در تنش  65و 15
درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،بهترتیب ژنوتیپهای
 0و  ،4کمترین میانگین را دارا بودند .در شاخصهای STI
و  GMPدر تنش  65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری
خاک ،ژنوتیپ  6با بیشترین میانگین و بهترتیب ژنوتیپ-
های  0و  4با کمترین میانگین به عنوان ژنوتیپهای
متحمل و حساس به تنش شناسایی شدند .با توجه به
مقدار باالی شاخص  YSIژنوتیپهای  6و  0بهترتیب در
شرایط تنش  65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک
از عملکرد باال و در شرایط بدون تنش از عملکرد پایینی
برخوردار بودند .همچنین ،کمترین میانگین این شاخص
در تنش  65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک،
بهترتیب در ژنوتیپهای  1و  4مشاهده گردید .در شاخص
 YIدر تنش  65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک،
بهترتیب ژنوتیپهای  6و  9بیشترین و ژنوتیپهای  1و 4
کمترین مقادیر را دارا بودند .در شاخص  HARMدر تنش
 65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،بیشترین
مقادیر در ژنوتیپ  6و کمترین در ژنوتیپهای  0و 4
مشاهده شد (جدول .)4
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جدول  -4میانگین شاخصهای تحمل خشکی تحت شرایط آبیاری بر اساس  65و  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری
Table 4- Mean tolerance indices under irrigation based on 60% and 80% depletion of available soil water
STI
TOL
SSI
Ys
Yp

Genotype

Stress 80% Stress 60% Stress 80% Stress 60% Stress 80% Stress 60% Stress 80% Stress 60%
0.18

0.14

-2.28

-2.83

0.25

0.29

0.66

0.63

0.43

1

0.42

0.26

-2.92

-6.33

-0.15

0.01

0.97

0.49

0.27

2

0.38

0.64

-2.63

-11.95

-0.05

-0.32

0.74

1.30

0.32

3

0.23

0.11

-1.44

-2.79

0.10

0.20

0.78

0.31

0.31

4

0.26

0.41

-3.50

-12.51

-0.10

-0.26

0.34

0.56

0.16

5

0.47

0.53

-3.85

-8.15

0.13

0.06

2.61

3.15

0.60

6

0.14

0.36

-2.32

-6.83

0.30

0.08

0.56

2.11

0.44

7

0.19

0.34

-1.11

-4.31

0.20

0.05

0.68

1.59

0.39

8

0.30

0.41

-2.10

-5.88

0.10

-0.08

1.00

1.57

0.33

9

0.34

0.34

-1.23

-2.85

0.25

0.37

2.59

2.77

0.71

10

0.19

0.20

-1.44

-4.65

0.25

0.24

0.82

0.81

0.44

11

0.23

0.42

-1.32

-9.74

0.37

0.17

1.26

2.37

0.59

12

0.38

0.41

-2.10

-5.17

-0.10

-0.08

1.10

1.28

0.36

13

0.33

3.78

10.12

0.49

0.60

1.69

2.38

0.46

LSD 5%

0.21
ادامه جدول 4

Continued Table 4
MP
Stress
60%
0.30

Stress
80%
0.29

GMP
Stress
Stress
80%
60%
0.25
0.71

YI
Stress
60%
0.64

Stress
80%
0.41

YSI
Stress
60%
1.03

Stress
80%
0.56

HARM
Stress
Genotype Stress 80%
60%
1
0.21
0.23

0.35

0.27

0.78

0.27

1.50

0.75

1.24

1.10

0.32

0.26

2

0.35

0.48

0.83

0.44

1.35

1.83

1.15

1.90

0.34

0.40

3

0.27

0.21

0.65

0.18

0.81

0.31

0.77

0.55

0.25

0.15

4

0.21

0.28

0.61

0.24

0.94

1.17

1.43

1.98

0.18

0.20

5

0.53

0.57

0.95

0.56

1.68

1.53

1.54

1.34

0.51

0.55

6

0.29

0.40

0.67

0.40

0.51

1.02

1.10

1.15

0.18

0.39

7

0.29

0.37

0.69

0.36

0.66

0.98

0.67

0.78

0.24

0.36

8

0.32

0.37

0.73

0.36

1.10

1.17

0.98

1.01

0.32

0.36

9

0.53

0.53

0.90

0.48

1.22

0.98

0.71

0.56

0.44

0.45

10

0.32

0.32

0.72

0.28

0.68

0.57

0.77

0.83

0.25

0.25

11

0.41

0.51

0.80

0.48

0.81

1.21

0.74

1.57

0.30

0.46

12

0.37

0.39

0.81

0.38

1.34

1.18

0.97

0.90

0.36

0.37

13

0.23

0.26

0.21

0.28

0.69

0.91

1.19

1.46

0.21

0.30

LSD 5%

همبستگی شاخصهای تحمل به خشکی
در تنش  65درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،باالترین
ضرایب همبستگی مثبت عملکرد دانه در شرایط بدون
تنش ( )Ypبا شاخصهای  GMP ،MP ،TOLو  ،STIو در
شرایط تنش ( )Ysبا شاخصهای ،YI ،STI ،GMP ،MP
 YSIو  HARMبهدست آمد .در کل ،در تنش  65درصد
تخلیه آب قابلنگهداری خاک ،بیشترین همبستگی بین
عملکرد دانه در شرایط تنش ( )Ysو بدون تنش ( )Ypبا

شاخصهای  MP ،GMPو  STIمشاهده گردید .نتایج
همبستگی شاخصهای تحمل به خشکی در شرایط تنش
 15درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک نیز مشابه تنش
 65درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک بود .بر اساس نظر
فرناندز  (1992) Fernandez,بهترین شاخص ،شاخصی
است که در هر دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی
باالیی با عملکرد داشته باشد .زیرا این شاخصها قادر به
جداسازی و شناسایی ژنوتیپهایی با عملکرد باال در هر دو
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دهباالیی و همکاران  (2013)Dehbalaei et al.و مورسالوو
و همکاران  (2015) Mursalova et al.روی گندم،
شاخصهای  MP ،GMPو  STIبهعنوان بهترین شاخصها
برای گزینش ژنوتیپهای متحمل به خشکی معرفی شدند.

محیط است .بنابراین در تنش  65و  15درصد تخلیه آب
قابل نگهداری خاک ،شاخصهای  MP ،GMPو ،STI
مناسبترین شاخصها برای شناسایی و معرفی
ژنوتیپهای متحمل به خشکی بودند (جدول  .)0در
مطالعات دریکوند و همکاران ،(2012) Drikvand et al.

جدول  -0ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه با شاخصهای تحمل به خشکی (تحت شرایط آبیاری بر اساس ( 65باالی قطر) و
( 15زیر قطر) درصد تخلیه آب قابلنگهداری)
Table 5- Correlation coefficients between grain yield and drought tolerance indices (under irrigation based on 60%
)(top diameter) and 80% (down diameter) depletion of available soil water
Yp

Ys

SSI

TOL

MP

GMP

STI

YI

YSI

HARM

1

** 0.42

0.26 ns

** 0.8

** 0.92

** 0.71

** 0.7

** 0.42

-0.26 ns

** 0.54

Yp

** 0.45

1

**

**

**

**

0.99

Ys

0.07 ns

** -0.84

1

** 0.77

-0.14 ns

** -0.47

** -0.46

** -0.75

** -1

** -0.64

SSI

** 0.92

0.06 ns

** 0.46

1

** 0.49

0.15 ns

0.15 ns

-0.21 ns

** -0.77

-0.06 ns

TOL

** 0.96

** 0.69

-0.22 ns

** 0.76

1

** 0.93

** 0.93

** 0.75

0.14 ns

** 0.83

MP

** 0.66

** 0.96

** -0.68

0.31 ns

** 0.85

1

** 0.99

** 0.93

** 0.47

** 0.98

GMP

** 0.68

** 0.95

** -0.65

* 0.33

** 0.86

** 0.99

1

** 0.93

** 0.46

** 0.97

STI

** 0.45

**1

** -0.84

0.06 ns

** 0.69

** 0.96

** 0.95

1

** 0.75

** 0.99

YI

-0.07 ns

** 0.85

** -1

** -0.46

0.22 ns

** 0.68

** 0.65

** 0.85

1

** 0.64

YSI

** 0.49

** 1

** -0.82

0.11 ns

** 0.72

** 0.98

** 0.97

** 1

** 0.82

1

HARM

**

-0.75

ns

-0.21

0.75

0.93

**

0.93

**

1

0.75

 * ,nsو ** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  0و  8درصد
ns, * and **, Non-significant, significant at the 5% and 1% of probability levels, respectively

نمودار سهبعدی پراکنش ژنوتیپها
پراکنش ژنوتیپها بر اساس عملکرد در شرایط تنش و
بدون تنش و شاخص تحمل به تنش ( ،)STIبا استفاده
از نمودار سه بعدی نشان داده شده است (شکل .)4
شاخص  ،STIقادر به شناسایی رقمهای با عملکرد بالقوه
باال در هر دو شرایط تنش و بدون تنش بوده و مقادیر
باالی آن بیانگر ثبات عملکرد بیشتر ژنوتیپ در شرایط
تنش خشکی است .این شاخص قادر به تفکیک گروه A
(ژنوتیپهای دارای عملکرد مطلوب در محیط تنش و
بدون تنش) از گروه ( Bژنوتیپهای دارای عملکرد
مطلوب در محیط بدون تنش)( C ،ژنوتیپهای دارای

عملکرد مطلوب در محیط تنش) و ( Dژنوتیپهای
دارای عملکرد کم در هر دو محیط) است .در شرایط
تنش  65درصد تخلیه آب قابل نگهداری خاک ،ژنوتیپ-
های  88 ،6 ،9و  80در گروه  ،Aژنوتیپهای  1 ،8و 3
در گروه  ،Bژنوتیپهای  0و  89در گروه  Cو ژنوتیپ-
های  1 ،0 ،4و  85در گروه  Dقرار گرفتند (شکل -4
الف) .در شرایط تنش  15درصد تخلیه آب قابلنگهداری
خاک ،ژنوتیپهای  88 ،6 ،9و  80در گروه  ،Aژنوتیپ-
های  1 ،8و  3در گروه  ،Bژنوتیپ  89در گروه  Cو
ژنوتیپهای  1 ،0 ،4 ،0و  85در گروه  Dقرار گرفتند
(شکل -4ب).
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شکل  -4نمودار سهبعدی پراکنش ژنوتیپها بر اساس عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش و شاخص  STIدر شرایط آبیاری بر
اساس ( 65الف) و ( 15ب) درصد تخلیه آب قابلنگهداری
Fig 4- Genotypes distribution 3D plot based on yield under stress and non-stress condition and STI index in irrigation
based on 60% (a) and 80% (b) depletion of available soil water

بر اساس نتایج حاصل از نمودار سه بعدی ،ژنوتیپهای
 88 ،6 ،9و  80توانایی تحمل تنش  65و  15درصد
تخلیه آب قابلنگهداری خاک را داشته و در هر دو
شرایط تنش و بدون تنش باالترین عملکرد را نسبت به
سایر ژنوتیپها نشان دادند .ژنوتیپهای  1 ،8و  3فقط
عملکرد باالیی در شرایط طبیعی داشتند .همچنین،
ژنوتیپهای  0و  89در تنش  65درصد تخلیه آب قابل-
نگهداری خاک دارای عملکرد قابلقبولی بودند .درحالی-
که در شرایط بدون تنش عملکرد قابلقبولی نداشتند.
عالوهبر این ،ژنوتیپ  0نتوانست تنش  15درصد تخلیه
آب قابلنگهداری خاک را تحمل کند اما ژنوتیپ  89در
تنش  15درصد نیز دارای عملکرد مطلوبی بود.
همچنین ،ژنوتیپهای  1 ،0 ،4و  85در شرایط تنش و
بدون تنش عملکرد پایینی داشتند.
تجزیه به مؤلفههای هماهنگ اصلی شاخصهای
تحمل خشکی
تجزیه به مولفههای هماهنگ اصلی ( )PCAشاخصهای
تحمل خشکی و عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش
انجام گرفت .در تنش  65درصد ،دو مؤلفه اول در
مجموع  33/01درصد تغییرات کل را توجیه کردند.
مؤلفه اول که  64/49درصد تغییرات کل را توجیه نمود
دارای رابطه مثبت و باالیی با عملکرد در شرایط تنش
( )Ysو بدون تنش ( )Ypو شاخصهای ،GMP ،MP

 YI ،STIو  HARMبود .بنابراین ،مقادیر کم شاخص-
های  SSIو  TOLو مقادیر باالی شاخصهای ،MP
 YI ،STI ،GMPو  HARMنشاندهنده تحمل باال به
تنش خشکی است و همچنین ،مؤلفه اول بهعنوان جزء
تحمل انتخاب شد .در مؤلفه دوم که  90/80درصد
تغییرات دادهها را توجیه نمود ،شاخصهای  SSIو TOL
دارای ضرایب مثبت و باال و شاخص  YSIدارای ضریب
منفی و باال بودند .با توجه به اینکه مقادیر باالی
شاخصهای  SSIو  TOLحساسیت به تنش را نشان
میدهد ،این مؤلفه بهعنوان جزء حساسیت به تنش
انتخاب شد.
تجزیه به مؤلفههای هماهنگ اصلی در آبیاری براساس
تخلیه  15درصد آب قابلنگهداری نشان داد که دو
مؤلفه اول در مجموع  33/18درصد تغییرات را توجیه
کردند .مؤلفه اول  64/83درصد تغییرات را تبیین نمود.
در این مؤلفه ،عملکرد در شرایط تنش ( )Ysو شاخص-
های  HARM ،YSI ،YI ،STI ،GMPدارای ضرایب
مثبت و باال و شاخص  SSIدارای ضریب منفی و باال
بودند .با توجه به اینکه میزان زیاد شاخصهای ،MP
 YSI ،YI ،STI ،GMPو  HARMمطلوب هستند ،در
صورت باالبودن میزان مؤلفه اصلی اول ،ارقامی انتخاب
میشوند که دارای عملکرد باال در شرایط تنش هستند.
بنابراین میتوان این مؤلفه را پتانسیل عملکرد و تحمل
خشکی نامگذاری کرد .همچنین ،مؤلفه دوم که 90/00
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درصد تغییرات را توجیه کرد ،دارای رابطه مثبت و
باالیی با عملکرد در شرایط بدون تنش ( )Ypو شاخص-
های  TOLو  MPبود؛ از اینرو این مؤلفه را میتوان
حساسیت در شرایط تنش آبی نامگذاری کرد.
بهمنظور گزینش ژنوتیپها و مشخصکردن روابط بین
شاخصها ،نمودار دو بعدی بر اساس دو مؤلفه اول این
تجزیه و شاخصهای تحمل خشکی ترسیم شد .در
شرایط تنش  65درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک،
ژنوتیپهای  88 ،6 ،9و  ،80در ناحیه با پتانسیل تولید
باال و حساسیت پایین به خشکی و در مجاورت بردارهای
مربوط به شاخصهای مهم تحمل خشکی ،MP ،YI
 GMP ،STIو  HARMو نیز عملکرد در شرایط تنش
( )Ysو بدون تنش ( )Ypقرار گرفتند .همچنین،
ژنوتیپهای  0و  89در مجاورت شاخص  YSIقرار

(الف)

گرفتند .در شرایط تنش  15درصد تخلیه آب قابل-
نگهداری خاک ،ژنوتیپهای  88 ،6 ،9و  80در ناحیه با
پتانسیل تولید باال و حساسیت پایین به خشکی و در
مجاورت بردارهای مربوط به شاخصهای مهم تحمل
خشکی  GMP ،STI ،MP ،YIو  HARMو نیز عملکرد
در شرایط تنش ( )Ysو بدون تنش ( )Ypقرار گرفتند.
همچنین ،ژنوتیپ  89در مجاورت شاخص  YSIقرار
گرفت .مقادیر باالی این شاخصها ،پایداری عملکرد در
شرایط تنش را نشان میدهد .از اینرو این ژنوتیپها
بهعنوان ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی شناسایی
شدند .همچنین ،سایر ژنوتیپ در ناحیه با عملکرد پایین
در شرایط تنش و حساسیت به خشکی و در مجاورت
شاخصهای مهم حساسیت به خشکی  TOLو  SSIقرار
گرفتند (شکل -0ب).

(ب)

شکل  -0نمودار دو بعدی پراکنش ژنوتیپها و شاخصهای تحمل خشکی با استفاده تجزیه به مولفه هماهنگ اصلی در شرایط تنش
( 65الف) و ( 15ب) درصد تخلیه آب قابلنگهداری
Fig 5- Genotypes and drought tolerance indices distribution Biplot using principal coordinate analysis in irrigation
based on 60% (a) and 80% (b) depletion of available soil water

تجزیه خوشهای شاخصهای تحمل خشکی
گروهبندی ژنوتیپها برمبنای عملکرد آنها و شاخص-
های تحمل به تنش از طریق تجزیه خوشهای به روش
 UPGMAانجام شد .بر اساس نمودار درختی در هر دو
سطح تنش ،ژنوتیپها در  0گروه مجزا قرار گرفتند
(شکل -6الف و -6ب) .در هر دو سطح تنش ،بر اساس

مقایسه میانگین شاخصهای تحمل خشکی نسبت به
میانگین کل ،ژنوتیپهای  85 ،3 ،1 ،1 ،0 ،4 ،0 ،8و
 89بهعنوان ژنوتیپهای با عملکرد کمتر در شرایط
تنش و ژنوتیپهای  88 ،6 ،9و  80بهعنوان ژنوتیپهای
پایدارتر و با عملکرد باالتر در شرایط تنش شناسایی
شدند.
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شکل  -6نمودار درختی ژنوتیپهای جو بر اساس شاخصهای تحمل خشکی و عملکرد در شرایط آبیاری بر اساس تخلیه ( 65الف)
و ( 15ب) درصد آب قابلنگهداری
Fig 6- Dendrogram tree diagram of barley genotypes based on drought tolerance indices and yield in irrigation based
on 60% (a) and 80% (b) depletion of available soil water

نتیجهگیری کلی
رشد فزآینده جمعیت و نیاز به محصوالت کشاورزی و
محدودیت منابع آب ،مسئله کم آبی را بهطور جدی در
جهان و از جمله ایران ،بهعنوان یکی از چالشهای اصلی
آینده مطرح کرده است .بنابراین ،ژنوتیپهایی که تحت
شرایط کمآبی قادر به ارائه عملکرد و کارایی قابلقبول -
باشند ،با اطمینان بیشتر برای کشت در نواحی خشک
و نیمهخشک قابل توصیه هستند.
اگرچه شرایط تنش خشکی منجر به کاهش عملکرد دانه
در ژنوتیپها نسبت به شرایط آبیاری کامل گردید ولی
برخی ژنوتیپها شرایط تنش را تحمل کرده و عملکرد
نسبتاً باالیی داشتند که این امر را میتوان به تنوع
ژنتیکی موجود در ژنوتیپها نسبت داد .بر اساس
مجموع نتایج ،ژنوتیپهای  88 ،6 ،9و  80در شرایط
تنش و بدون تنش باالترین عملکرد را داشتند .بنابراین،
متحملترین و پایدارترین ژنوتیپها به شرایط تنش
خشکی بودند .همچنین ،ژنوتیپهای  0و  89قادر به
تحمل تنش  65درصد تخلیه آب قابلنگهداری خاک
بودند ،درحالیکه در آبیاری کامل عملکرد قابلقبولی
نداشتند .اما ژنوتیپ  0نتوانست تنش  15درصد تخلیه
آب قابلنگهداری خاک را تحمل نماید .ولی ژنوتیپ 89
عملکرد قابل قبولی در سطح تنش  15درصد تخلیه آب
قابلنگهداری خاک نشان داد .منشاء ژنوتیپ  9کشور
 -1مرکز اصالح و نگهداری گیاهان مناطق خشک مانند گندم ،جو ،پنبه،
عدس ،باقال و  ، ...بانک ژن  ICARDAاست.

پاکستان ،ژنوتیپ  6ایران 88 ،رقم آبیدر و  80رقم
اصالحشده  Dayton / Ranneyتوسط مرکز تحقیقات
 8ICARDAاست .همچنین ،منشاء ژنوتیپ  0کشور
اتیوپی و ژنوتیپ  89رقم اصالحشده  Denmarkتوسط
مرکز تحقیقات  ICARDAاست .الین اولیه رقم جو
آبیدر با شجره  Yesevi-93از مرکز تحقیقات ICARDA
دریافت شده است .این رقم مقاوم به تنش خشکی،
متحمل به سرما ،مقاوم به خوابیدگی و مقاوم به ریزش
دانه است .در بررسی عملکرد ارقام ،عملکرد رقم
امیدبخش در شرایط مزرعه ،نسبت به رقم سهند 88
درصد افزایش داشت .همچنین در مطالعه سازگاری و
پایداری عملکرد دانه در  1منطقه ،رقم آبیدر بههمراه
 00الین دیگر و رقم سهند (بهعنوان شاهد) در تمامی
مناطق پرمحصولترین ژنوتیپ بود و پایداری این رقم
در حد شاهد (سهند) و اندکی از آن پایدارتر بود .عالوهبر
این ،در ارزیابی مقاومت به تنش خشکی ،رقم آبیدر
تحمل به خشکی بیشتری نسبت به رقمهای شاهد
سهند و محلی نشان داد ( Ansari Maleki et al.,
 .)2009در کل از نقاط قوت این پژوهش ،شناسایی
ژنوتیپهای  9و  ،6به ترتیب با منشاء کشور پاکستان و
ایران بود که تحمل و پایداری آنها به شرایط تنش
خشکی بهتراز رقم آبیدر و رقم اصالحشده Dayton /
 Ranneyتوسط مرکز تحقیقات  ICARDAارزیابی

... از نظر عملکرد دانه، ارزیابی تحمل تنش خشکی در ژنوتیپهای جو بهاره دیم سردسیر:امینی و همکاران

 بهعبارت.اقلیمی منطقه خود سازگاری ژنتیکی یافتهاند
-دیگر دارای ذخایر ژنتیکی ارزشمند و سازگاری گسترده
 بنابراین.ای با مناطق سرد خشک و نیمهخشک هستند
میتوانند قابل توجه بهنژادگران برای اصالح ارقام جو
تحت شرایط نامساعد و غیرقابلپیشبینی دیم مناطق
.سرد خشک و نیمهخشک قرار گیرند
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 انجام آزمایشات تکمیلی تحت تنش، البته.گردید
-خشکی در شرایط حقیقی دیم در مناطق خشک و نیمه
.خشک سرد برای تأیید نتایج این پژوهش الزامی است
 متعلق به،ژنوتیپهای موردبررسی در این پژوهش
مناطق خشک و نیمهخشک بوده و دارای مقاومت نسبی
به سرما نیز میباشند که در گستره زمان با شرایط
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