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  چكيده

الين اصالح شده جو  10هاي كمي تحمل به خشكي، تعداد  هاي متحمل به خشكي و بررسي شاخص به منظور شناسايي الين     
و قطع آب ) آزمايش اول(تكرار در دو شرايط آبياري كامل  3هاي كامل تصادفي با  در دو آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوك

. هاي تحقيقات كشاورزي كبوترآباد اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفتند ر ايستگاهد) آزمايش دوم(درصد سنبله  50هنگام ظهور 
دار از نظر  ها از نظر عملكرد در آبياري كامل و غير معني دار را بين الين نتايج حاصل از تجزيه واريانس ساده، اختالف معني

و در شرايط  Arbayanبدون تنش متعلق به الين بيشترين ميانگين عملكرد در شرايط . عملكرد در تنش انتهايي را نشان داد
، chek-1 ،GloriaSهاي  بيشترين شاخص تحمل به تنش مربوط به ژنوتيپ. باشد مي Malouhتنش مربوط به الين 

Rebelle  وQB813 وري  با توجه به اينكه شاخص ميانگين بهره. بوده است)MP(وري  ، ميانگين هندسي بهره)GMP ( و
هاي متحمل به خشكي كه داراي عملكرد باال در دو محيط آبي و تنش،  بوده، بهترين الين) STI( شاخص تحمل به تنش

  .بودند Akraskو  ABYTD-2هاي  الين
  .جو، تحمل به خشكي، خصوصيات فيزيولوژيك، شاخص تحمل خشكي: واژگان كليدي

  
  مقدمه

. هاي مقاوم به خشكي معرفي كردند زينش ژنوتيپرا برترين شاخص براي گ STIشاخص ) 1389(مال اميري و همكاران      
هاي جو لخت گزارش دادند كه براساس شاخص تحمل به تنش،  در بررسي تنش خشكي بر ژنوتيپ) 1382(بين و همكاران  جهان

 هاي برآورد تحمل به خشكي هدف از اين آزمايش بررسي شاخص. از پايداري عملكرد باالتري برخوردار است 2712FICCژنوتيپ 
  . باشد هاي مقاوم جو مي در ژنوتيپ

 

  ها مواد و روش
در  1386-87هاي مختلف جو، آزمايشي در سال زراعي  هاي برآورد تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ به منظور بررسي شاخص     

بسيار گرم با بندي كوپن داراي اقليم خشك  اين منطقه بر طبق تقسيم. مزرعه تحقيقات كشاورزي كبوترآباد اصفهان طراحي شد
اين آزمايش بصورت دو آزمايش جداگانه هر يك در قالب طرح آماري . باشد هاي نيمه سرد مي هاي گرم و خشك و زمستان تابستان
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قطع آبياري بعد از (ژنوتيپ جو در شرايط تنش آبي در انتهاي فصل رشد  10تكرار اجرا شد و تعداد  3هاي كامل تصادفي با  بلوك

هاي پيشرفته به تنش خشكي  هاي مورد بررسي پاييزه و از سري الين الين. عدم تنش آبي مورد مقايسه قرار گرفتند و) ها ظهور سنبله
، )SSI(گيري شاخص حساسيت به تنش  براي اندازه. انتهاي فصل و مربوط به موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر بودند

و شاخص ) STI(، شاخص تحمل به تنش )MP(ميانگين حسابي  ، شاخص)Tol(، شاخص تحمل )SI(شدت يا سختي تنش 
شاخص هاي تحمل و حساسيت با استفاده از . استفاده گرديد 6و  5، 4، 3، 2، 1هاي  به ترتيب از فرمول) GMP(ميانگين هندسي 

ها در شرايط  به ترتيب عبارتند از متوسط عملكرد كليه ژنوتيپ SYو PY ،SY ،PYدر اين روابط . ميانگين ژنوتيپ ها محاسبه شد
ها در شرايط تنش، متوسط عملكرد ژنوتيپ مورد نظر در شرايط بدون تنش و متوسط  بدون تنش، متوسط عملكرد كليه ژنوتيپ
  .استفاده شد Mstat-cاسبات آماري از نرم افزار آماري براي مح. عملكرد ژنوتيپ مورد نظر در شرايط تنش
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  نتايج و بحث
، YPهاي  نمايد و داراي همبستگي مثبت با شاخص ها را توجيه مي درصد از تغييرات كل داده 48/69در اين بررسي اولين مولفه      

TOL ،SSI ،MP  و همبستگي منفي باSTI كه مقادير كمتر  از آنجا. باشد ميSSI  و مقادير بيشترSTI  مطلوب مي باشد، لذا بر
اساس مقادير كمتر مؤلفه اول در نمودار باي پالت ارقامي انتخاب مي شوند كه حساسيت كمتر به تنش خشكي و تحمل بيشتر به تنش 

صد از تغييرات كل داده ها را توجيه مي نمايد در 34/30مؤلفه دوم . اين مؤلفه به نام مؤلفه تحمل به تنش قابل نامگذاري است. دارند 
از آنجا كه مقادير بيشتر اين شاخص ها مد نظر مي باشد و باتوجه به . دارد GMPو  YSو داراي همبستگي منفي با شاخص هاي 

لفه حساسيت به تنش اين مؤلفه به نام مؤ. مؤلفه استفاده شود دوم با اين شاخص ها بهتر است از مقادير كمتر اين رابطه منفي مؤلفه
با توجه به رابطه مولفه ها و شاخص هاي مورد بررسي مقادير باال . نيز دارد  SSIقابل نامگذاري است چرا كه رابطه مثبت با شاخص 

يعني . مت مي باشدبطور كلي ناحيه پايين  سمت چپ نمودار باي پالت ناحيه مقاو. باشد تر مولفه اول و كمتر مولفه دوم مد نظر مي
 نتايج حاصل از نمودار باي پالت. ارقامي در اين ناحيه مي باشند كه تحمل بيشتري به تنش داشته و حساسيت آنها نيز كمتر مي باشد

تحمل هستند،  ناحيه پايين سمت چپ نمودار باي پالت كه در Akraskو  ABYTD-2هاي شماره  ژنوتيپ دهد كه نشان مي
ه و حساسيت آنها نيز كمتر مي باشد و داراي پتانسيل باالي عملكرد بوده و پايداري عملكرد نيز در شرايط تنش بيشتري به تنش داشت

 Gloriasو  chek-1 ،Rebelle ،QB813-2هاي شماره  ژنوتيپ. انتخاب شدند Aهاي گروه  را به همراه دارند و به عنوان ژنوتيپ
به عنوان تند، داراي پتانسيل باالي عملكرد و حساسيت به تنش بااليي بوده و هس ناحيه باالي سمت چپ نمودار باي پالت كه در

ناحيه كه در  Manalو  Malouhهاي  ژنوتيپ. ها براي مناطق پر آب مناسب هستند اين ژنوتيپ. انتخاب شدند Bهاي گروه  ژنوتيپ
هاي  به عنوان ژنوتيپدارند  پايينيحساسيت به تنش عملكرد و  پايينداراي پتانسيل  قرار دارند، پايين سمت راست نمودار باي پالت

عملكرد عمأل از اين ارقام استفاده  پايينپتانسيل ها براي مناطق واجد تنش مناسبند، ولي بدليل  اين ژنوتيپ. انتخاب شدند Cگروه 
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 پايينداراي پتانسيل  رند،قرار دا ناحيه بااليي سمت راست نمودار باي پالتكه در  Arbayanو  Alandaهاي  ژنوتيپ. كنيم نمي

  .اين گروه در هيچ شرايطي توصيه نمي گردد. انتخاب شدند Dبه عنوان ژنوتيپ هاي گروه  دارند باالييعملكرد و حساسيت به تنش 
 

  .هاي برآورد تحمل به تنش شاخص - 1جدول 
عملكرد دانه در   ژنوتيپ

شرايط عدم 
  تنش

عملكرد دانه در 
  شرايط تنش

شاخص حساسيت 
  شبه تن

شاخص ميانگين   شاخص تحمل
  حسابي

شاخص تحمل 
  به تنش

شاخص ميانگين 
  هندسي

1  5300  4333  111/1  966  4816  79/0  4792  
2  4722  4611  176/0  1/111  4666  97/0  4666  
3  5639  4916  76/0  722  5277  87/0  5265  
4 4880  4472 52/0 408 4676  91/0  4672  
5  5928  4444  552/1  1538  5186  74/0  5133  
6 5714  4611 117/1 1103 5162  8/0  5133  
7  5285  4194  223/1  1091  4740  79/0  4706  
8  5952  4388  558/1  1563  5170  73/0  5111  
9 4952  4277 82/0 674 4615  86/0  4602  

10  5243  4666  64/0  576  4954  89/0  4946  
  

  .اي مقاومت به خشكي در ارقام جوه مقادير ويژه درصد تجمعي واريانس و بردارهاي ويژه شاخص - 2جدول 
مقادير  مولفه

  ويژه
درصد تجمعي

  واريانس
GMP MP SSI STI  TOL  YP  YS  

1  864/4  482/69  363/0  380/0  414/0  409/0-  428/0  448/0  009/0-  
2 124/2  824/99 411/0- 373/0- 279/0 291/0-  223/0  099/0-  686/0-  

  

  گيري كلي نتيجه
هاي متحمل به تنش خشكي  ها در دو محيط آبي و تنش بهترين الين با توجه به شاخص Akraskو  ABYTD-2دو الين      
  .باشند مي
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Evaluation drought tolerance indices on the basis of physiological characteristics 
in different genotypes of barley 
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Abstract 
     In order to determine tolerant lines of barley and drought tolerance indices, two experiment were 
done by completely block design (full irrigation) and disruption of irrigation, when 50% of spikes 
appeared at Isfahan Agriculture Research Station (Kabotar abad). Analysis of variance showed 
significant differences in yield between genotypes at full irrigation and no significant difference for 
final srought stress.The highest tolerance indices were related to chek-1, Glorias, Rebelle and 
QB813. Because, the maximum MP, GMP, STI were obtaine by Akrask and ABYTD-2, these two 
lines were suitable genotypes for producing yield in full irrigation and drought stress condition. 
Keywords: Barley, drought tolerance, physiological characteristics, tolerance indices. 


