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 خشکی تنش به تحمل يشاخصها و مورفولوژیک تصفا سساابر جو هايژنوتیپ ارزیابی

  تکمیلی آبیاري و دیم شرایط تحت

  4یودوپا سریپادا ،3جعفر جعفرزاده 3صابر گلکاري ،2ی، بابک عبداله2برنوسی ایرج ،1آهک پزفرهاد 

 تحقیقات موسسه/ ندانشجوي دکتري اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا-1

  ایران مراغه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، دیم کشاورزي

  ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه ،و منابع طبیعی ورزيکشا دانشکده ،گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی گروه -2

  ایران مراغه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، دیم کشاورزي تحقیقات موسسه-3

  مراکش رباط، ایکاردا،  -4

  

  چکیده

 ارقام به ستیابیداز اینرو  ،قرار دارند کشور خشک نیمه وو  سرد منطقه در جو کشت تحت مناطق اکثر 

 را ندباش مقاوم خشکی تنش مقابل در مختلف مناطق هوایی و آب شرایط با سازگاري ضمن که پرمحصولی

 108 در خشکی تنش تحمل و عملکرد با مرتبط مورفولوژیکی صفات برخی منظور بدین. نمایدمی ضروري

 تکمیلی بیاريآ و دیم شرایط ود در تکرار دو با التیس آلفا طرح قالب در آبی و دیم زراعی جو رقم و الین

 قرار ررسیب مورد) مراغه( دیم کشاورزي تحقیقات موسسه تحقیقاتی ایستگاه در 1394-1395 زراعی سال در

 دیم شرایط دو ره در مطالعه مورد هايالین و ارقام که داد نشان مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه. گرفتند

 گذار تأثیر فاتص مهمترین. دارند داريمعنی تفاوت هم با ارزیابی دمور صفات کلیه نظر از تکمیلی آبیاري و

 و ساقه طرق بوتینگ، شروع مرحله در سبزینگی سطح هزاردانه، وزن صفات دیم، شرایط تحت دانه عملکرد بر

 اصلی نبلهس طول و شیري مرحله در سبزینگی هزاردانه، وزن تکمیلی، آبیاري شرایط در و اصلی سنبله طول

 SSPI و MP،GMP ،STI ، YIهايشاخص که شد مشخص خشکی تحمل هايشاخص بررسی با همچنین. بود

 مورد هايژنوتیپ بین از هاشاخص این براساس و داشتند شرایط دو هر در دانه عملکرد با را همبستگی بیشترین

  .شدند شناسایی خشکی به مقاوم ژنوتیپ 25 تعداد بررسی

 هاي تحمل به خشکی، تجزیه و تحلیل چند متغیره، شاخصجو  ي کلیدي:هاواژه

                                                              

   مسئولنگارنده    :ibernosi@gmail.com      28/12/8139: پذیرش تاریخ        02/03/8139: دریافت تاریخ  
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  مقدمه

تولید ساالنه  بوده و مهم غالت از یکی جو

 ,FAO)باشد می تن میلیون 156 آن در جهان

 25 توسعه حدود حال در کشورهاي .(2015

 خود به را جو کشت زیر سطح از درصد

 با توجه .(Akar et al., 2003)اند اختصاص داده

 محیطی نامساعد عوامل به نسبت جو مقاومت به

 نسبت آن بودن زودرس و خشکی شوري، قبیل از

 دیم، شرایط به آن سازگاري گندم، همچنین به

 داراي و وسیع سازگاري با جدید ارقام معرفی

 و دارد (محلوجی ضرورت عملکرد پایداري

). در بیشتر مناطق بویژه در مناطق 1387همکاران، 

رحله پر شدن دانه با اي، کشت جو در ممدیترانه

 Gonzalez etوقوع تنش خشکی همراه است (

al., 1999.( که تولید این محصول با  از آنجائی

شود، دماي باال محدود می و خشکی انتهاي فصل

هاي پر محصول با براي انتخاب ژنوتیپ بررسی

خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برتر که در برابر 

  .استروري ، ضباالتري دارندتنش خشکی تحمل 

 و خشک مناطق در جو نژاديبه اهداف از

 تحت که است ارقامی به دستیابی خشک نیمه

 تحمل کم آبیاري و آب شرایط محدودیت

 کمتري عملکرد کاهش و داده نشان بیشتري

 توانارقامی می چنین به دستیابی باشند. با داشته

 را خشک و نیمه خشک شرایط در عملکرد بازده

 آب منابع اتالف از زیادي حد ات و داد افزایش

 شرایط در حال عین در  و نمود جلوگیري

دست  مناسبی کیفیت و عملکرد به آب محدودیت

 .(Creissen et al., 2016; Austin, 1989)یافت 

 وقوع، از لحاظ خشکی غیرزنده، يهاتنش بین در

 و بوده غیرقابل پیش بینی آن دوره طول و شدت

 در غیرزیستی تنش ترینشایع عنوان به تنش این

 25 در تولید محصول کردن محدود با گیاهان

 اصلی عامل کشاورزي جهان، هايزمین از درصد

 محسوب گیاهان زراعی در عملکرد کاهش

 به توجه با. (Xiong and Zhu, 2002)شود می

 دنیا خشک نیمه خشک و مناطق جزو ایران اینکه

 نوسانات چنین مناطقی در شود،می محسوب

 از برخی ممکن است و بوده زیاد نیز بارندگی

 تحت کم آبی به دلیل گیاه رشدي مهم مراحل

قرار گیرد  خاك آب پتانسیل کاهش تأثیر

(Noroozi and Kazemini, 2012). 

 تعرق، و تبخیر میزان بودن باال این، بر عالوه

 بر تأثیرگذار عوامل سایر و آبی محدودیت منابع

 توجه باعث مناطق نای در گیاهان زراعی رشد

 در خشکی تنش اثرات مورد در به مطالعه بیشتري

 است. مقاومت شده مختلف گیاهان زراعی

 از نتیجه بسیاري خشکی تنش به گیاهان

و  مورفولوژیکی زراعی، خصوصیات

به  حقیقی مقاومت معیار تنها و است فیزیولوژیکی

به  صدمه شدن وارد بدون خشکی تحمل خشکی،

 صفاتی بر اساس اصالح رسدمی نظر به است. گیاه

به  بتواند مرتبط هستند، خشکی به با مقاومت که

 گردد عملکرد افزایش به منجر طور غیر مستقیم

(Pospisilova et al., 2000; Blum, 1988) .بر 

 که است شده متفاوتی ارایه معیارهاي اساس این

 با ییهاشناسایی ژنوتیپ در آنها از توانمی

 به خصوص تنش خشکی به متحمل و البا پتانسیل

در جو  کرد. اصالحی استفاده پیشرفته هاينسل در

بسیاري از صفات از قبیل  تحت تنش خشکی
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عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، 

ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد و وزن دانه در سنبله 

 نسبی کاهش و تعداد سنبله بارور در گیاه دچار

 -Hamam, 2004; Pour)ند گردمی

Aboughadareh et al., 2013; Akash et al., 

Samarah, 2005; 2009; Guo et al., 2007) .

 رشد، مختلف در مراحل خشکی تنش وقوع

 تشکیل مرحله تا را فیزیولوژیکی گیاه هايفعالیت

 کاهش را دانه عملکرد و محدود دانه  شدن پر و

تنش  به غالت سایر به نسبت جو دهد. اگرچهمی

رشد  دوره در گیاه این اما است، ترمتحمل خشکی

پر  و تشکیل رفتن، ساقه مرحله دو در خود نمو و

و  است حساس آب کمبود به نسبت دانه شدن

کاهش  به منجر مراحل این در خشکی تنش

 ,.Nor-Mohammadi et al)شود می آن عملکرد

2001).  

در  (Akash et al., 2009) همکاران و آکاش 

شرایط  دو در جو هايژنوتیپ عملکرد بررسی

عملکرد  که دادند نشان خشکی تنش بدون و تنش

 از شرایط کمتر تنش شرایط در بیولوژیک و دانه

 اثر منفی به طوریکه است. خشکی تنش بدون

 45 تا 19 بین بیولوژیک عملکرد بر خشکی تنش

 درصد 37 تا 13 بین دانه عملکرد بر و درصد

) 2010( احمدي خواه و واعظی ید.گرد برآورد

 و خشکی تنش اثر ارزیابی آزمایشی به منظور در

 مورفوفیزیولوژیک با ارتباط صفات بررسی

 دو در جو رقم و الین 125 در دانه عملکرد

 کردند گزارش تنش خشکی عدم و تنش شرایط

معنی دار  تفاوت از نظر اکثر صفات هاژنوتیپ که

                                                              
1 Guaiacol Peroxidase 

 روي خشکی شتن تأثیر بیشترین و داشتند

 نقی زاده و کبیري بود. آن اجزاي و عملکرد

 کاهش باعث خشکی داشتند تنش ) اظهار2015(

 در بارور سنبله تعداد نسبی آب، محتوي دارمعنی

 دانه، هزار وزن در سنبله، دانه تعداد مربع، متر

 یونی، نشت افزایش و نیز بیوماس و دانه عملکرد

 و کاتاالز هايفعالیت آنزیم پرولین، مقدار

   شود.پرچم می برگ 1پراکسیداز گایاکول

اي بر اساس ) در مطالعه1395و همکاران ( صابري

همبستگی صفات در شرایط نرمال و تنش خشکی 

در جو نشان دادند که خصوصیاتی از قبیل شاخص 

برداشت، ارتفاع بوته، طول پدانکل، طول ریشک، 

ایی هتوان به عنوان شاخصو وزن هزاردانه را می

براي انتخاب ارقام با عملکرد باال در شرایط تنش و 

همکاران  و فر افضلی عدم تنش استفاده نمود.

 خشکی متحمل به هايژنوتیپ ارزیابی) در 1390(

نشان دادند  ایران) Hordeum spontaneum(جو

 تمام خشکی تنش و نرمال آبیاري شرایط در که

 شاخص صفت از غیر به ارزیابی مورد صفات

 و مثبت همبستگی داراي دانه عملکرد با داشتبر

 صفت مطلوبشرایط آبیاري  در هستند. معنی دار

 و دانه، بیوماس کل تعداد صفات با بوته ارتفاع

 معنی دار و همبستگی مثبت داراي دانه عملکرد

 با سنبله طول و بیوماس همبستگی صفت .بود

 بود. صفت معنی دار و مثبت نیز دانه عملکرد

معنی  همبستگی داراي که صفاتی بین در بیوماس

 ضریب بیشترین بودند، دانه عملکرد با دار

 به توجه نشان داد. در آن تحقیق با را همبستگی

 تعداد کل صفات به گام، گام رگرسیون تجزیه
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 موثر صفات عنوانهب گیاه ارتفاع و بیوماس دانه،

 .شدند شناسایی هااین ژنوتیپ در دانه عملکرد بر

 ) در مطالعه تحمل1389همکاران ( و اهخو نیک

 جو هايژنوتیپ در فصل انتهاي خشکی تنش به

 دانه بر عملکرد موثر صفات بین ارتباط بررسی و

 و رگرسیون همبستگی، هايبا استفاده از تجزیه

 تا روز تعداد صفات علیت نشان دادند که

 عالوه دانه هزار وزن و پدانکل طول سنبله،ظهور

 دانه عملکرد با را همبستگی ترینکه بیش این بر

 دانه بر عمکرد مستقیم اثر بیشترین داراي ،داشتند

 که داد نشان تحقیقی ) در1999عامر ( .بودند نیز

 بارور هايپنجه تعداد با در جو دانه عملکرد

 هزار وزن با ولی غیرمعنی دار و منفی همبستگی

همبستگی  سنبله یک در هاسنبلچه تعداد و دانه

 و دارد. در مطالعه داداشی دارمعنی و مثبت

 به گام رگرسیون از استفاده ) با1389همکاران (

 پنجه تعداد سنبله، در تعداد دانه صفت سه گام

شدند  مدل رگرسیونی وارد دانه هزار وزن و بارور

را  دانه عملکرد به مربوط تغییرات از درصد 96 و

با  )1389همکاران ( و آقامیري .کردند توجیه

 عملکرد گام به گام رگرسیون تجزیه تفاده ازاس

 صفات مقابل سایر در وابسته متغیر عنوان به دانه

عملکرد  صفات نرمال شرایط در نشان دادند که

 وارد دانه صد وزن و برداشت شاخص بیولوژیک،

 عملکرد صفت و شوندمی مدل رگرسیونی

 تغییرات از درصد 87/99تنهایی  به بیولوژیک

 بر .نمایدمی توجیه را دانه کردعمل به مربوط

 عملکرد نیز صفت علیت تجزیه نتایج اساس

 بر و مثبت مستقیم اثر بیشترین داراي بیولوژیک

  .بود دانه عملکرد

شناسایی  معمول هايروش از یکی

 کارآیی اساس بر جو متحمل هايژنوتیپ

 باشد. ازمی خشکی تحت شرایط آنها عملکرد

 هايشاخص بررسی به توانمی دیگر هايروش

 .(Sharafi et al., 2014)کرد  اشاره تنش تحمل

 هايمحیط در شده اصالح هايالین ارزیابی

 به یکسان خشکی سطوح تنش با مختلف

 هاي مناسبژنوتیپ شناسایی جهت گراصالح

 Raman et) کندمی کمک مستعد نواحی براي

al., 2012). مقیاسی خشکی، به شاخص مقاومت 

 غربال براي از آن که کندمی فراهم را خشکی از

 به وارده میزان خسارت براساس هاژنوتیپ

 با شرایط مقایسه در خشکی شرایط تحت عملکرد

  .(Mitra, 2001)شود می استفاده تنش بدون

) که 2006در بررسی سی و سه مرده و همکاران (

رقم گندم  11ارزیابی مقاومت به خشکی  به منظور

مشخص شد که انتخاب ارقام نان انجام شده بود، 

موجب کاهش  (TOL)براساس شاخص تحمل 

هاي شود. شاخصمی نرمالعملکرد در شرایط 

وري و میانگین هندسی بهره (STI)تحمل به تنش 

(GMP) هایی نیز توسط فرناندز براي شناسایی الین

که در هر دو شرایط عادي و تنش عملکرد مطلوبی 

. محققین در ستا کنند، پیشنهاد شدهتولید می

ها به این نتیجه رسیدند که بررسی این شاخص

، هاي برترژنوتیپ انتخاب در هاکارآمدي شاخص

بستگی دارد.  از انتخاب به شدت تنش و هدف

براي اصالح  (SSI)شاخص حساسیت به تنش 

باشد، در هایی با شدت کم مناسب میتحت تنش

براي   GMP و  STI ،MPهايشاخص کهصورتی

. کرمی و شده استایی با شدت باال پیشنهاد هتنش
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) به منظور ارزیابی مقاومت به 1384همکاران (

ژنوتیپ جو را تحت شرایط فاریاب و  86خشکی، 

هاي تحمل به دیم مورد برسی قرار داده و شاخص

، شاخص (MP)وري خشکی از قبیل میانگین بهره

 (GMP)وريمیانگین هندسی بهره ، (TOL)تحمل

شاخص  و  (SSI)اسیت به تنششاخص حس ،

بر مبناي عملکرد دانه تک  (STI)تحمل به تنش

محاسبه کردند.  و دیم را بوته در شرایط آبی

ها از نظر کلیه داري بین ژنوتیپاختالف بسیار معنی

ها و عملکردهاي آبی و دیم وجود داشت شاخص

ها بود. که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ

تگی بین عملکرد دانه در تک بوته در تحلیل همبس

هاي تحمل به خشکی شرایط آبی و دیم و شاخص

ترین مناسب  STI و  MP ،GMPنشان داد که

هاي جو ها براي غربال کردن ژنوتیپشاخص

تعیین  روش مهمترین اینکه به توجه با باشند.می

جو،  نژاديبه هايبرنامه در خشکی تنش به تحمل

 سایر و آن اجزاي و نهدا عملکرد ارزیابی

 تنش و تنش بدون شرایط در هاي مرتبطویژگی

 این در. (Winter et al., 1988)است  خشکی

بررسی ارتباط بین  به منظور حاضر مطالعه راستا

ارقام و  مورفولوژیک در و زراعی صفات

جو و بررسی تحمل به تنش در ارقام  هايژنوتیپ

تحت دو هاي تحمل مختلف با استفاده از شاخص

مرحله کاشت و  در آبیاري تکمیلی و دیم شرایط

  گردید. انجام پر شدن دانه

  هامواد و روش

صفات مورفولوژیکی  برخیبه منظور بررسی 

و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد دانه و تحمل تنش 

الین و رقم جو زراعی دیم و  108خشکی، تعداد 

هاي امیدبخش، ارقام داخلی، آبی شامل الین

هاي بانک ژن مؤسسه جی و برخی ژنوتیپخار

طرح  قالب)، در 1اصالح و تهیه نهال و بذر (جدول 

آلفا التیس با دو تکرار در دو شرایط دیم (بدون 

            آبیاري) و آبیاري تکمیلی در سال زراعی

موسسه تحقیقات تحقیقاتی در ایستگاه  95-1394

ی در مراغه مورد بررسواقع کشاورزي دیم کشور 

خط  6متر مربع ( 3×2/1ها قرار گرفتند. ابعاد کرت

متر و تراکم بذر سانتی 20متري با فاصله خطوط  3

دانه در متر مربع) بود. از کل نیتروژن خالص  450

 25کیلوگرم در هکتار،  50مورد نیاز به میزان 

در بهار از منبع اوره تامین  و مابقیکیلوگرم در پاییز 

  . )1396( فیضی اصل،  شد

کاشت در نیمه اول مهر ماه انجام شد و در 

آزمایش آبیاري تکمیلی، مزرعه بالفاصله پس از 

کشت آبیاري گردید. به منظور تشخیص زمان 

اوایل پنجه دهی  مراحلآبیاري تکمیلی بعدي، در 

)GS 21( اوایل ساقه دهی ،)GS 32 ،( ظهور سنبله

)GS 54( گرده افشانی ،)GS 60(  و پر شدن دانه

)GS 73(0-15هاي خاك از اعماق ، نمونه،       

متري تهیه شد تا زمان و سانتی 30-45و  30-15

گیري میزان آبیاري تکمیلی با توجه به نتایج اندازه

مقدار رطوبت خاك تعیین گردد. بر این اساس در 

شروع پر شدن دانه یا مرحله شیري، نیاز آبیاري بر 

تا عمق  )FC( اساس مقدار کمبود از ظرفیت زراعی

میزان ه سانتی متري پروفیل خاك محاسبه و ب 45

 تفاوت شدهنرمال شاخصمتر تامین شد. میلی 52
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شروع ساقه مراحل در ) NDVI 1( گیاهی پوشش

، مرحله 2اي شدن یا بوتینگدهی، شروع چکمه

با استفده از دستگاه  شیري و مرحله خمیري نرم

سایر  مادون قرمز گرین سیکر اندازه گیري شد.

تعداد روز تا ظهور صفات اندازه گیري شامل 

سنبله، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، طول 

ساقه اصلی، سطح برگ پرچم، طول سنبله اصلی، 

طول ریشک، وزن طول میانگره اول، طول پدانکل، 

دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله اصلی، وزن 

  بودند. نههزار دانه،  قطر ساقه و عملکرد دا

به منظور بررسی ارتباط بین صفات همبستگی ساده 

 بین صفات مورد بررسی محاسبه شد. تجزیه

 بهترین تشخیص به منظور به گام گام رگرسیون

 کشت دیم شرایط در عملکرد دانه بر مؤثر صفات

انجام گرفت و  آبیاري تکمیلی به طور جداگانه و

 ،بین صفات معلولی و علت روابط بررسی براي

 ,Dewey and Lu). شد استفاده علیت تجزیه از

1959) 
هاي تحمل به خشکی در ژنوتیپ تعیینبراي 

میانگین حسابی هاي مورد بررسی از شاخص

)MP) میانگین هندسی ،(GMP تحمل به تنش ،(

)STI) حساسیت به تنش ،(SSI) تحمل ،(TOL ،(

)، RDI)، خشکی نسبی (YIشاخص عملکرد (

)، DI)، مقاومت به خشکی (YSIپایداري عملکرد (

)، درصد حساسیت به تنش ATIتحمل غیر زیستی (

)SSPI و میزان محصول محیط غیر تنش و تنش (

)SNPI( جدول ا) ابتدا براي تمامی 3ستفاده شد .(

ها محاسبه شده و در ها مقادیر شاخصژنوتیپ

ها و عملکرد مرحله بعد همبستگی بین این شاخص

                                                              
1 Normalized Different Vegetation Index 

بیاري تکمیلی بدست آمد و دانه در شرایط دیم و آ

هایی که بیشترین میزان همبستگی بر اساس شاخص

هاي حساس و متحمل به را نشان دادند، ژنوتیپ

خشکی شناسایی شدند. در انتها نیز تجزیه به مولفه

شده انجام  محاسبههاي هاي اصلی براساس شاخص

هاي بدست گرفت و پالت حاصل براساس مولفه

هاي انتخابی مشخص وتیپآمده ترسیم شده و ژن

، SASبا استفاده از نرم افزارهاي  هاتجزیه شد.

SPSS ،Meta-R  وExcel .انجام شدند  

             هواشناسی سال زراعی آمار براساس

 1/159مجموع بارندگی پاییزه ( 95-1394

متر) براي سبز شدن بذور نسبتاکافی بوده و میلی

). افت 2(جدول جوانه زنی با مشکلی مواجه نشد 

گراد و درجه سانتی -15دماي هوا در آذر ماه به 

 درجه -5/17کاهش آن در طول زمستان، به 

ها در معرض گراد باعث شد تا بوتهسانتی

سرمازدگی قرار گیرند. میزان بارندگی در طی 

متر). در میلی 5/107بود ( مناسبزمستان نیز 

 5/88فروردین با وجود بارندگی مناسب (

اثر  هارشد بوته رويمتر)، سردي نسبی هوالیمی

گذاشت. البته در اثر بارندگی نسبتا کم در 

ها درمرحله گلدهی باتنش اردیبهشت ماه ژنوتیپ

خشکی مواجه شدند. میزان مناسب بارندگی در 

ها در متر) باعث شد تا ژنوتیپمیلی 56خرداد (

 اوایل مرحله دانه بندي با تنش خشکی مواجه نشوند

ولی کاهش بارندگی در تیرماه و حدوث تنش 

خشکی انتهاي فصل رشد، مراحل آخر دانه بندي و 

ها را تحت رسیدگی فیزیولوژیکی دانه ژنوتیپ

  ).1395تاثیر قرار داد (محمودي، 

2 Booting 
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 ي مورد بررسی در آزمایشها: ژنوتیپ1جدول 

  شماره ژنوتیپ  یا کدپدیگري   شماره ژنوتیپ  پدیگري یا کد  شماره ژنوتیپ  پدیگري یا کد

71576 73 Schuyler//Alpha/Durra/3/Radical    
IRB-003-004-OMh-Omh-OMh-
Omh-1Mh 

37 Makouee (Star) 1 

71608 74 Uzno-Kazakestan/3/CWB117-5-9-
5//YEA389-3/YEA475-4  ICBO3-
1856-OAP-OMh-OMh-Omh-1Mh 

38 Bahman (WA 2196-68/NY6005-
18, F1//Scotia I) 

2 

71657 75 Fasih 39 Bereke 54 3 

71663 76 Taram 40 Radical/Birgit//Pamir-154 4 

71850 77 Reyhan-03 41 Michailo/Dobrinya 5 

72113 78 Bulbul 42 Bahtim 7DL/79-W40762//Deir 
Alla106 

6 

72295 79 Dubrinia 43 Michailo/K-096M3 7 

72322 80 Dictoo 44 Pamir-168 8 

72368 81 Dayton/Runney 45 Torsh/Legia 9 

72439 82 Sararood-1 46 Pamir 013/Sonata 10 

72466 83 Nader 47 Ste/L.640//Hml-02/Arabi 
Abiad*2/3/1-BC-80593 

11 

72488 84 Radical 48 Bereke-54/Alanda 12 

72494 85 Cumra 2001 49 L.1242/ZARJOW//LB.Iran/Una8
271//Gloria"S"/Com"S 

13 

72522 86 Efes98 50 Makouee/C.C89//Rihane"s"/3/Ro
ho/Mazurka 

14 

72524 87 Cumhariyet50 51 L.527/MB2367//(CI7117-
9/DeirAlla106)/3/Beecher 

15 

72550 88 Catalhuyuk2001 52 Zarjow/CM67/4/Schuyler/3/M.R
nb86.80/NB2905/L.527 LPD 92 

16 

72557 89 Keser 53 Schuyler/3/M.Rnb86.80/NB2905/
/L.527 

17 

72562 90 Sahand / Obruk-86   IRDBC05-06-
188-OMH-OMh-OMh-OMH-5MH 

54 Roho//Alger/Ceres362-1-
1/3/CWB117-77-9-
7/4/Alpha/Durra// Antares/K2y63 

18 

72602 91 Antares/Ky36-1294//Slrlcbh-0383 
/3/ Sahand     IRDBC05-06-295-
OMH-OMh-OMh-OMH-4MH 

55 Bolgali/4/Roho//Alger/Ceres362-
1-1/3/CWB117-77-9-7 

19 

72646 92 Yea168.4/Ywa605.5  Yea206-4A-
3 // Dictoo     IRDBC05-06-215-
OMH-OMh-OMh-OMH-5MH 

56 Gara arpa 20 

72647 93 Yea168.4/Ywa605.5  Yea206-4A-
3 // Denmark     IRDBC05-06-220-
OMH-OMh-OMh-OMH-2MH 

57 Sahand 21 

72653 94 ORZA96 58 Abidar 22 

72703 95 R018    UK 29 Ansar 23 

72726 96 PI-549081 60 Kuban-06 24 

72472 97 PI-560331 61 PAMIR-158/ZDM1454   
ICBH95-0211-0AP-0Shi-0Shi-
0Shi-5Shi 

25 

72482 98 C-25041//Yea168.4/Ywa605.5  
Yea206-4A-3       IRB-07-
029_0MH-0MH-0MH-0MH-5MH 

62 TOKAK//STEPTO/ANTARES 26 

72553 99 Dayton/Ranney/4/K-88 M1/3/Rhn-
03/lignee 640//ICB-107766            
IRB-07-071_0MH-0MH-0MH-
0MH-4MH 

63 Uzno-Kazakastan/3/CWB117-77-
9-7//Alpha/Durra 

27 
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1ادامه جدول        

  شماره ژنوتیپ  پدیگري یا کد  شماره ژنوتیپ  پدیگري یا کد  شماره ژنوتیپ  یا کد پدیگري

72704 100 Zarjau/80-5151//DZ-40-
66/3/Alanda    ICB06-1897-29AP-
0AP-0AP 

64 Orza-96/4/Tokak/3/CWB117-77-
9-7//Alpha/Durra 

28 

72744 101 Hispanic/Sararood    ICB06-2099-
24AP-0AP-0AP 

65 Roho/Masurka//ICB-
103020/3/Alpha/Durra//Slr 

29 

72747 102 Sahand/3/Alpha/Gumhuriyet//Sonj
a            IRB-07-273_0MH-0MH-
0MH-0MH-5MH 

66 ChiCm/An57//Albert/3/ICB-
102379/4/GkOmega/5/Tokak   
ICB01-1743-OAP-OMh-4Mh-
OMh 

30 

Obruk-86 103 Abidar/4/K-88 M1/3/Rhn-
03/lignee 640//ICB-107766            
IRB-07-278_0MH-0MH-0MH-
0MH-5MH 

67 Ste/Antares//YEA762-
2/YEA605-5/3/Slr//Alpha/Durra   
ICB01-1402-OAP-OMh-1Mh-
OMh 

31 

Star/4/M25-84/Attiki//Cr366-
15-2/NopalS/3/Skorohod    
ICB06-1646-0AP-8AP-0AP 

104 Icb-100059/3/Tipper/ICB-
102854//Alpha/Durra            IRB-
07-285_0MH-0MH-0MH-0MH-
4MH 

68 Sahand/C-25041       IRB-04-059-
OMh-Omh-Omh-Omh-2Mh 

32 

Viringa'S'/Radical//Mattina    
ICB06-1675-0AP-8AP-0AP 

105 71411 69 ARM-ICB-123199/3/Zarjau/80-
5151//Skorohod   ICB04-1466-
0AP-0Mh-Omh-Omh-1Mh 

33 

Kozir/Regina    ICB06-1800-
0AP-4AP-0AP 

106 71411 70 Yea168.4/Ywa605.5//Radical 34 

Alanda/Regina    ICB06-
1821-50AP-0AP-0AP 

107 71426 71 Unknown-F6-88-9 35 

Pamir-
147/Sonata/8/Alpha/Durra/7/
P101/5/3896/1-
15/3/3896/28//584/28/4/5050
/6/Tipper    ICB06-2011-
20AP-0AP-0AP 

108 71538 72 Sahand/Radical      IRB-003-003-
OMh-Omh-OMh-Omh-2Mh 

36 

  

  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 1394-95 آمار هواشناسی سال زراعی: 2جدول 

 ماه

 

 بارندگی

مترمیلی  

حداقل دماي 

مطلق 

گراد)(سانتی  

حداکثر دماي 

مطلق 

گراد)(سانتی  

 متوسط

دما 

گراد)(سانتی  

 

 % رطوبت نسبی

متوسط دماي 

حداقل 

گراد)(سانتی  

متوسط دماي 

حداکثر 

گراد)(سانتی  

7/27 مهر  5/0  29 53/13  9/55  22/8  84/18  

9/110 آبان  5-  2/23  45/5  2/75  25/2  62/8  

5/20 آذر  15-  4/12  8/1-  4/69  2/5-  5/1  

-16 20 دي  6/10  3-  9/75  7/5-  3/0-  

-5/17 22 بهمن  2/13  2-  4/66  8/5-  8/1  

5/65 اسفند  7-  4/16  3/4  6/64  06/0  7/8  

5/88 فروردین  5-  6/17  48/5  5/64  27/1  7/9  

2/18 اردیبهشت  0 26 6/12  3/51  7 2/18  

8/29 4 56 خرداد  6/16  2/38  1/10  23 

4/5 تیر  12 6/35  53/22  2/35  37/16  65/28  
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 هابررسی مقاومت در ژنوتیپي مورد استفاده جهت ها: شاخص3جدول 

 شاخص منبع

(Fischer and Maurer, 1978) SSI=(1–Ysi/Ypi)/SI, SI =1–(Ys/Yp) 

(Fernandez, 1992)  STI=(Ypi) (Ysi)/(Yp)2 

(Fernandez, 1992)  MP=(Ysi+Ypi)/2 

(Moosavi et al., 2008) ATI=(Ypi/Ysi)/ (Yp/Ys) ×(√Ypi×√Ysi) 

(Fernandez, 1992)  GMP=√Ysi× Ypi 

(Rosielle and Hamblin, 1981) Tolerance =TOL=Yp -Ys 

(Bouslama and Schapaugh, 1984) i/YpiYield stability index =YSI=Ys  

(Fischer and Wood., 1979)  ))/ (Ys/Y piYp/iRelative drought index =RDI=(Ys  

(Gavuzzi et al., 1997) /YsiYield index =YI= Ys  

Lan(1998) ))/Ysi/Ypi(YsiDI=(Ys 

(Moosavi et al., 2008) Stress, non-stress production index =SNPI 
]i×√Ysi×√Ysi)] * [√Ypi√Ys-i)/(√Ypi +√YsiYp=[(√  

(Moosavi et al., 2008) Stress Susceptibility Percentage Index =(SSPI) 
))/(2×Yp×100iYs-iYp( 

iYsنوتیپ = ارزش میانگین ژi ام در شرایط دیم                  iYp ارزش میانگین ژنوتیپ =i بیاري تکمیلیام در شرایط آ                     

Ysها در محیط تحت دیم= میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ     Ypري تکمیلیها در شرایط آبیا= میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ  

  

  نتایج و بحث   

 مرکب واریانس تجزیه نتایج: تجزیه واریانس

 از بین دو محیط که داد نشان مطالعه مورد صفات

طول میانگره  از غیر ارزیابی مورد صفات کلیه نظر

اصلی و وزن هزار دانه  سنبله در دانه تعداد اول،

داري وجود داشت. در اکثر صفات اختالف معنی

مورد بررسی آبیاري تکمیلی باعث افزایش میانگین 

(بجز روز تا ظهور سنبله، روز تا  صفات شد

 یهتجزرسیدگی فیزیولوژیک و طول ریشک). 

 و ارقام که داد نشان مطالعه مورد صفات واریانس

در هر دو شرایط دیم  مطالعه مورد هايالین

 ارزیابی مورد صفات کلیه نظر از وآبیاري تکمیلی

 از حاکی مسأله این دارند که داريمعنی تفاوت

هاي مورد مطالعه ژنوتیپ بین کیژنتی تنوع وجود

. نتایج مقایسه میانگین براي صفت عملکرد است

کل نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به 

، 23، 33، 77، 57، 21، 19، 56، 40، 45هاي ژنوتیپ

 بود (جدول آورده نشده است).  67و  73

بر اساس نتایج تجزیه همبستگی : تجزیه همبستگی

در هر دو شرایط دیم و )، 4بین صفات (جدول 

آبیاري تکمیلی بین عملکرد و سطح سبزینگی در 

مرحله شروع ساقه دهی، سطح سبزینگی در مرحله 

بوتینگ، طول سنبله اصلی و وزن هزاردانه 

دار و بین طول پدانکل و معنیو همبستگی مثبت 

طول میانگره اول با عملکرد دانه همبستگی مثبت 

نجیب و وانی  دار وجود داشت.ولی غیرمعنی

) و جباري و 2011)، جوهري و همکاران (2004(

ی همبستگی بین ــسربر) در 2010همکاران (

د عملکرن دادند که نه جو نشاد داعملکرت و صفا

ار هز، طول پدانکل، وزن سنبلهل جو با طودر نه دا

و ستگی مثبت ـیک همبژبیولود عملکرو نه دا

بین  دار دارد. همچنین در هر دو شرایط،معنی
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عملکرد و مساحت برگ پرچم، تعداد دانه در سنبله 

دار مشاهده اصلی و قطر ساقه همبستگی منفی معنی

هاي این تحقیق . اکثر ژنوتیپ)4(جدول  شد

ها مختص شرایط دیم هستند و در این شرایط الین

هاي باریک و با مساحت برگ یا ارقام داراي برگ

. همبستگی اندبودهقادر به تحمل بهتر خشکی  کم

دار عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله معنیو منفی 

 ,.Jabbari et al) محققیناصلی با نتایج سایر 

2010; Karami et al, 2005; Najeeb et al, 

. در این تحقیق با توجه به انطباق نداشت (2004

دار تعداد دانه در سنبله با همبستگی منفی و معنی

ف دیگر همبستگی مثبت و وزن هزار دانه و از طر

دار وزن هزار دانه با عملکرد دانه، همبستگی معنی

منفی بین تعداد دانه در سنبله و عملکرد توجیه می

تشکیل اء زـجاین ـبگردد. باید توجه داشت که 

با د دارد و وـجوهمبستگی منفی د عملکره هندد

ت ـیش ظرفیازـفات ـه علـه بـناد دایش تعدافزا

هرــخیاد ذوــماز ابتی ــثار دــل مقــبمقان در زــمخ

 مقدارن، هر ظرفیت مخزدر ست که اطبیعی اي، 

ه ـل توجـین نکته قابا. دشوه خیرده ذماي کمتر

ی ـنتیکژرفاً ـصاء زـجاین ـبط برواست که ماهیت ا

یابد و یـر مـیگر تغییدمحیطی به محیط ده و از نبو

وت و اــایج متفنتـا  ـهایشـمدر آزبه همین خاطر 

در مقابل،  د.وــیشــمه دــیدضی ــنقیو د ــض

همبستگی بین عملکرد با صفات سطح سبزینگی در 

مرحله شیري، تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز 

تا رسیدگی فیزیولوژیکی در شرایط آبیاري 

دار بود ولی در شرایط دیم تکمیلی مثبت و معنی

شرایط داري مشاهده نشد. در همبستگی معنی

آبیاري تکمیلی بر خالف شرایط دیم، دیررسی 

نسبی ناشی از افزایش طول دوره رشد رویشی و 

تواند منجر به ها در ساقه میسیمیالتآافزایش 

افزایش عملکرد نهایی دانه شود. از طرف دیگر 

دار عملکرد با همبستگی منفی هرچند غیر معنی

یکی تعداد روز تا ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژ

دهد که در شرایط دیم و در این تحقیق نشان می

مواجه شدن گیاهان با تنش خشکی آخر فصل در 

مرحله پر شدن دانه، دیررسی باعث کاهش عملکرد 

گردد. در شرایط دیم بین عملکرد و طول ساقه می

دار و با اصلی یا ارتفاع بوته همبستگی مثبت معنی

دار معنیو  وزن دانه در سنبله اصلی همبستگی منفی

ها در شرایط آبیاري وجود داشت که این همبستگی

   .)4(جدول  تکمیلی مشاهده نشد

د و بین عملکردار معنیو همبستگی مثبت 

پابلند خشکی م قاارست که این امبین ه گیاع تفاار

تحت ي باالترد عملکرده و بهتر تحمل نمورا 

صفتی ان بهعنوي یم تولید مینمایند. پابلنددیط اشر

قبلی ت مطالعادر یط خشکی اشرب در ومطل

پاك نژاد و  ;، 1396(زارع، ست ه اشدارش گز

 ;Siosemardeh  et al., 2006 ;1396همکاران، 

Zarei et al., 2013; Jabbari et al., 2010.(  به

اد وـمد مجدل نتقاایش افزال ـلیده ـسد که برنظر می

ع تفااربا ي نوتیپها، ژنشـیط تارـشي در نتزـفتوس

اد مواري نگهدو د ـت تولیـظرفیداراي وته بلندتر ب

ع وـن موضـیو اند ـباشي بیشتري فتوسنتز

ه ــوبتی بــطرنش ــیط تارــشدر د ــنایتوــم

ن زـمنبع به مخاز بیشتر ي فتوسنتزاد وــمل اــنتقا

را نه د دایش عملکرافزاه ـمینده و زرـک کـکم

 در بوته ارتفاع ).1391آورد (حسین پور، هم افر

 در عامل یک عنوانبه گیاه رسیدگی زمان
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 گرفته نظر در رطوبتی تنش به گیاه نسبت واکنش

و  پور نقدي .(Innes et al., 1985)  شودمی

 ) در2005الخاطیب ( و لیاله و) 2011(همکاران 

 عملکرد بین در گندم صفات بین روابط بررسی

 و مثبت همبستگی هزار دانه وزن و ارتفاع با دانه

گزارش  خشکی تنش شرایط تحت دارينیمع

وزن  .بود تحقیق این نتایج با همسو که نمودند

هزاردانه در هر دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی با 

صفات مساحت برگ پرچم، تعداد دانه در سنبله 

اصلی، وزن دانه در سنبله اصلی و قطر ساقه 

دار و با طول سنبله اصلی معنی و همبستگی منفی

دار نشان داد ولی با صفات معنیو مثبت همبستگی 

تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا رسیدگی 

فیزیولوژیکی همبستگی منفی و با طول ساقه اصلی 

یا ارتفاع بوته و طول اولین میانگره همبستگی مثبت 

دار تنها در شرایط دیم نشان داد. در شرایط معنی

ار نبودند و دها معنیآبیاري تکمیلی این همبستگی

در این شرایط فقط طول پدانکل با وزن هزار دانه 

 و مورالدار داشت. همبستگی مثبت و معنی

 بین دارمعنی و منفی همبستگی) 2003(همکاران 

صفت وزن هزاردانه و وزن دانه در سنبله اصلی 

 مسئله این داشتند اظهار و کردند گزارش گندم را

 روي بر دعملکر جبرانی اجزاي اثر به مربوط

 گیاه تعداد دانه افزایش با که است، دیگریک

 باعث پس، کند پر را هاآن همه تواندنمی

 و شودمی هادانه وزن کاهش و شدن چروکیده

 است. شدیدتر این پدیده تنش شرایط در

همبستگی منفی بین وزن هزار دانه و تعداد دانه در 

) و 2005سنبله اصلی با نتایج کرمی و همکاران (

ثر ) مطابقت دارد. ا2007پلتونن سینیو و همکاران ( 

یط انه بستگی به شرو وزن دانه اد دانی تعداجبر

دارد و با توجه به همبستگی منفی و محیطی غالب 

با توان این دو را نمیبا هم دار این دو صفت معنی

در نه اد دایش تعدافزابا ا یرز ،دادیش افزاهم خیلی 

کمتر اد مقایسه با تعددر  يکمترورده پراد سنبله مو

مر باعث این د و اشومیوارد نه داسنبله به در نه دا

دد.در هر دو شرایط نه میگرار داهزوزن کاهش 

دار بین وزن معنی و ، همبستگی مثبتدیم و آبی

هاي میزان سبزینگی در دانه در سنبله با صفت

مرحله شیري، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز 

یکی، مساحت برگ پرچم و ژفیزیولو تا رسیدگی

قطر ساقه وجود داشت. این صفت در شرایط دیم 

نیز با میزان سبزینگی در مرحله شیري همبستگی 

مثبت معنی دار نشان داد ولی در شرایط آبیاري 

طول ساقه  دار نبود. تکمیلی این همبستگی معنی

اصلی در شرایط آبیاري تکمیلی با صفات میزان 

هار مرحله اندازه گیري و در شرایط سبزینگی در چ

دیم تنها با میزان سبزینگی در دو مرحله شروع ساقه 

دار معنیو دهی و شروع بوتینگ همبستگی مثبت 

  .)4(جدول  داشت

 در کهازآنجایی :تجزیه رگرسیون و علیت

 بین متغیرها متقابل اثرات گانهچند رگرسیون

ی برخ کنار در متغیر یکاست  دارد، ممکن وجود

 دیگر برخی کنار در اما باشد، دارمعنی متغیرها از

 است الزم علت همین به. نباشد دارمتغیرها معنی از

 عملکرد بر داريمعنی که تأثیر مهمی متغیرهاي

 گام به گام رگرسیون در شوند. انتخاب دارند

 افزودن یا حذف به نسبت طی مراحلی توانمی

نمود  داماق مدل نهایی انتخاب براي متغیرها

  .)2004 همکاران و (زینالی
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: همبستگی صفات عملکردي و فیزیولوژیکی تحت شرایط دیم و آبیاري تکمیلی4-ولجد  

TKW SW AL NGS GWS LS  FIL  PL  MSL  FLA DMA  DHE  
NDVI 

(4)  
NDVI 

(3)  
NDVI 

(2)  
NDVI 

(1)  
    

                          1  DR 
NDVI(1)  

                          1  CI 

                         1 **42/0  DR 
NDVI(2)  

                         1 **6/0  CI 

                        1 0/37** 14/0  DR 
NDVI(3)  

                        1 0/51** **42/0  CI 

                       1 0/5** 12/0  18/0-  DR 
NDVI(4)  

                       1 0/45** 0/41** **26/0  CI 

                     1 0/36** 0/24* 1/0-  **3/0-  DR 
DHE  

                     1 0/47** 15/0  18/0  02/0  CI 

                   1 0/85** 0/29** 15/0  12/0-  **33/0-  DR 
DMA  

                   1 0/97** 0/47** 19/0  0/21* 05/0  CI 

                 1 0/44** 0/4** 16/0  0 -0/2* **31/0-  DR 
FLA 

                 1 02/0-  02/0-  05/0  0/33** 19/0  01/0  CI 

               1 -0/26** -0/23* 17/0-  04/0  11/0  0/28** **36/0  DR 
MSL  

               1 04/0-  11/0  06/0  0/28** 0/33** 0/25* **33/0  CI 

             1 0/38** 01/0  -0/34** -0/42** 08/0-  11/0-  02/0  01/0-  DR 
PL  

             1 0/66** 08/0-  03/0-  07/0-  0/21* 15/0  13/0  15/0  CI 

           1 0/46** 0/6** 08/0-  -0/31** -0/33** 03/0  04/0  11/0  **26/0  DR 
FIL  

           1 15/0  0/39** 08/0  16/0-  -0/21* 1/0  0/36** 0/42** **51/0  CI 

         1 0/24* 01/0  0/49** -0/48** 1/0-  07/0-  16/0  0/33** 0/42** *19/0  DR 
LS  

         1 08/0  1/0  0/21* -0/5** 0/28** 0/25** 0/2* 09/0  12/0  15/0  CI 

       1 07/0-  01/0  05/0  05/0  0/62** 0/38** 0/44** 0/32** 0/32** 02/0  *21/0-  DR 
GWS 

       1 16/0-  1/0-  05/0-  14/0  0/46** 0/28** 0/29** 09/0  0/24* 18/0  1/0-  CI 

     1 0/9** -0/36** 13/0-  06/0-  017/0-  0/73** 0/45** 0/5** 0/25* 0/2* 09/0-  **28/0-  DR 
NGS 

     1 0/88** -0/44** 11/0-  17/0-  03/0-  0/6** 13/0  14/0  02/0-  17/0  1/0  *2/0-  CI 

    1 06/0-  11/0  0/46** 09/0  01/0  02/0  16/0-  11/0  01/0-  0/29** 0/36** 15/0  06/0-  DR 
AL 

    1 1/0-  01/0-  0/49** 0 12/0-  06/0-  04/0-  08/0-  08/0-  01/0  06/0  03/0-  01/0-  CI 

  1  05/0  0/71** 0/72** -0/2* 17/0  15/0  12/0  0/62** 0/28** 0/28** 0/24* 18/0  0 *21/0-  DR 
SW 

  1  0 0/73** 0/75** -0/23* 08/0-  18/0  0/24* 0/51** 11/0  1/0  07/0  17/0  1/0  04/0-  CI 

1  **51/0-  13/0  -0/81** -0/54** 0/61** 0/28** 17/0  0/44** -0/63** -0/41** -0/4** -0/2* 06/0-  0/21* **27/0  DR 
TKW 

1  **54/0-  17/0  -0/84** -0/58** 0/57** 09/0  0/27** 18/0  -0/67** 03/0-  04/0-  09/0  13/0-  05/0-  17/0  CI 
**71/0  **46/0-  09/0  -0/59** -0/38** 0/59** 15/0  03/0  0/35** -0/57** 1/0-  11/0-  07/0  15/0  0/39** **31/0  DR 

Yield **47/0  *24/0-  17/0  -0/34** 08/0-  0/51** 12/0  15/0  17/0  -0/39** 0/35** 0/35** 0/54** 0/24* 0/31** **28/0  CI 

NDVI(1) :شروع ساقه دهی،  سطح سبزینگی در مرحلهNDVI(2) :  سطح سبزینگی در مرحله شروع بوتینگNDVI(3) : ، سطح سبزینگی در مرحله شیريNDVI(4) : ، سطح سبزینگی در مرحله خمیري نرمDHE: ا ظهور سنبله، تعداد روز تDMA : تاریخ تعداد روز تا

NGSَ: وزن دانه در سنبله اصلی، GWS: طول سنبله اصلی، LS: طول میانگره اول، FIL: طول پدانکل، PL: طول ساقه اصلی، MSL: مساحت برگ پرچم، FLAرسیدگی فیزیولوژیکی،  : وزن هزار دانه، TKWه، : قطر ساقSWطول ریشک،  :Al: تعداد دانه در سنبله اصلی، 

Yieldعملکرد دانه :  DR ،شرایط دیم :CIشرایط آبیاري تکمیلی :  

  درصد 5و  1** و *: به ترتیب معنی دار در سطح 
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همبستگی ن و گرسیورتجزیه س سااصرفاً برالبته 

د. معرفی نمورا مناسب ب نتخااشاخص ان نمیتو

غیرمستقیم و مستقیم ات ثراسی رین با برابنابر

و قیقتر ت دطالعا، اطریق تجزیه علیتت از فاص

با د. مینه حاصل میشوزین ي در اترلقابل قبو

که د تجزیه علیت مشخص میشوده از ستفاا

ثر مستقیم انه به علت د دابا عملکرت همبستگی صفا

ثر غیرمستقیم انتیجه در یا و نه د داعملکرروي ها آن

 علیت تجزیه از قبل ست.ایگر ت دطریق صفااز 

 گام سهمبه گام  رگرسیونی تجزیه از استفاده با

 عملکرد در را تأثیر بیشترین که صفات از یک هر

 ). نتایج نشان5شد (جدول مشخصدانه داشتند، 

صفات وزن هزاردانه،  که در شرایط دیم داد

سبزینگی در مرحله  شروع بوتینگ، قطر ساقه و 

 عملکرد دانه در را تأثیر بیشترین طول سنبله اصلی

 تغییرات کل از درصد 60در حدود  و داشته

. در مقابل، در شرایط کردند توجیه دانه را عملکرد

آبیاري تکمیلی صفات سبزینگی در مرحله شیري، 

وزن هزار دانه و طول سنبله اصلی بیشترین تاثیر را 

درصد  50بر روي عملکرد دانه داشتند و در حدود 

د. تاثیر از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودن

صفات وزن هزار دانه و طول سنبله با نتایج تحقیق 

  ) مطابقت داشت. 1392حسین بابایی و همکاران (

گام در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی براي عملکرد دانه با برخی از صفات عملکردي و بهتجزیه رگرسیون گام: 5جدول 

  مورفولوژیکی

  شرایط دیم    شرایط آبیاري تکمیلی

tAdjus 2R 2R درجه آزادي  میانگین مربعات  Adjust 2R 2R منابع تغییر درجه آزادي  میانگین مربعات  

  رگرسیون  4  36/9113513**  6/0  58/0    3  4/20870828**  51/0  497/0

  باقیمانده  103  4/238627        104  1/576547    

 پارامترهاي ورودي ضریب رگرسیون  پارامترهاي ورودي ضریب رگرسیون

7/±849**16/2993-  Contrast   99/886±6/1241-  Contrast 

 وزن هزاردانه  71/69**14±/15   سطح سبزینگی در مرحله شیري  2/7340**±1111/5

سطح سبزینگی در مرحله شروع   9/3147**1047±/9   وزن هزاردانه  64/55**±16/8

 بوتینگ

 قطر ساقه  -4/2904*1148±/7   طول سنبله اصلی  05/197**±64/8

 طول سنبله اصلی  17/107*±49/29      

  درصد 5و  1** و *: به ترتیب معنی دار در سطح 

 نشان )6علیت (جدول تجزیه از حاصل نتایج

صفت وزن هزاردانه  داد که در شرایط دیم

 عملکرد روي بر را )452/0مستقیم ( تأثیر بیشترین

صفت سبزینگی در مرحله شروع  دانه داشت.

 اثر انه بیشترینوزن هزارد صفت از بعد بوتینگ

 داشت. دانه عملکرد بر روي را )208/0مستقیم (

در مرحله بعد صفت قطر ساقه بیشترین تاثیر مستقیم 

را بر روي عملکرد دانه داشت. در  )-187/0منفی (

) صفت 7شرایط کشت آبیاري تکمیلی (جدول 

مستقیم  تأثیر سبزینگی در مرحله شیري بیشترین
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در مرحله  دانه داشت. عملکرد روي بر را )463/0(

) و طول 277/0بعد به ترتیب صفات وزن هزار دانه (

به  مستقیم را اثر ) بیشترین259/0سنبله اصلی (

داشتند. از طرف دیگر، طول  دانه عملکرد روي

سنبله اصلی از طریق وزن هزاردانه بیشترین اثر غیر 

  مستقیم مثبت را روي عملکرد نشان دادند.

 تجزیه بررسی ) در1379(  همکاران و مبصر

 که کردند عنوان جو در دانه عملکرد براي علیت

 مهمترین 36/1اثرمستقیم  با سنبله در دانه تعداد

 ید.آمی شمار به دانه عملکرد مؤثر بر جزء

 و سطح واحد در سنبله تعداد مستقیم اثر همچنین

 و گزارش کردند. میلومریکا مثبت نیز دانه را وزن

 عملکرد (Milomirka et al., 2005)همکاران 

 و مثبت و مستقیم اثر بیولوژیک را داراي بیشترین

 غیر اثر بیشترین در سنبله را داراي دانه تعداد

همکاران  و جباري دانه دانستند. عملکرد بر مستقیم

(Jabbari et al., 2011) را سنبله طول صفت نیز 

 جو دانه عملکرد بر صفات تأثیرگذارترین جزو

  .معرفی کردند

 تجزیه علیت براي صفات عملکردي در شرایط دیم :6جدول 

سبزینگی در مرحله شروع   وزن هزاردانه  همبستگی با عملکرد

 بوتینگ

  صفت طول سنبله اصلی قطر ساقه

71/0   هزاردانه وزن  11468/0  09537/0  04368/0  )452/0( 

39/0  09492/0  )208/0(  0  07896/0  
 مرحله در سبزینگی

  بوتینگ شروع

64/0-   ساقه قطر  -0376/0  )-187/0(  0  -23052/0 

59/0   اصلی سنبله طول  )188/0(  0374/0  08736/0  2757/0 

  

  تجزیه علیت براي صفات عملکردي در شرایط آبیاري تکمیلی: 7جدول 

  صفت طول سنبله اصلی وزن هزاردانه سبزینگی در مرحله شیري  عملکرد با همبستگی

54/0  )463/0(  02493/0  0518/0  
 مرحله در سبزینگی

  شیري

47/0   هزاردانه وزن  1476/0  )277/0(  04167/0 

51/0   اصلی سنبله طول  )259/0(  1579/0  0926/0 

  

تجزیه  و گامبه گام  نتایج رگرسیون مقایسه با

شرایط دیم و آبیاري تکمیلی  دو بین علیت

یکسانی  صفات دو محیط هر که در شد مشخص

 مستقیم اثرات ترینبیش و نهایی مدل بوده صفات

. البته داشتندغیرمستقیم را بر روي عملکرد دانه  و

در شرایط دیم وجود صفت قطر ساقه قابل تامل 

 صفات مختلف را اهمیت تواندمی است. این نتیجه

شرایط رطوبتی و کشت  با گیاه که شرایطی در

 صفات لذا دهد. نشان است، مواجه مختلف

 گزینش ايبر هاي اصالحیبرنامه در مذکور

 تواندشرایط دیم و آبیاري تکمیلی می جهت

  .دنگیر قرار موردتوجه
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 میزان: خشکیتنش ي مقاومت به هاشاخص

 ژنوتیپ یک خشکی تنش به مقاومت یا حساسیت

 عملکرد افت میزان گیري اندازه طریق از اغلب

 چندین عموماً و شودمی حاصل تنش شرایط در

 در هاژنوتیپ مقاومت میزان ارزیابی براي شاخص

 ,.Mohammadi et al)دارد  وجود خشکی برابر

 و امیريمال ویسی تحقیقات مطابق .(2011

 خشکی تحمل ارزیابی ) براي1389( همکاران

 (STI)خشکی  تحمل جو، شاخص هايژنوتیپ

 محیط دو هر در باال عملکرد با ارقام انتخاب براي

 پاك نظري و .باشدیم مطلوب تنش بدون و تنش

 جو ارقام در تحمل ارزیابی در )2010( تنی

 بهترین عنوان به را MP ،GMP ، STIهايشاخص

 شرایط دو هر در باال با عملکرد ارقام براي معیار

 و آذر یوسفی کردند. معرفی تنش بدون و تنش

 در تنش به حساسیت شاخص ) از1386رضایی (

 هايمحیط در را هاژنوتیپ کرده و استفاده جو

 از شده تولید عملکرد میزان ساسا بر مختلف

 دریافتند و کرده مرتب کوچک به بزرگ دامنه

دو  هر به نسبت چند ژنوتیپ ارقام بین در که

 و پایدار عملکرد از تنش بدون و تنش محیط

به  مقاومت اینکه به نظر هستند. برخودار باالیی

 عوامل و است پیچیده صفت یک خشکی

 پیرامون قضاوت لذا دارند، دخالت آن در مختلفی

 گاهی پیچیده و صفت، یک نظر از هاژنوتیپ

 با است. بنابراین همراه متناقض نتایج با اوقات

 در بین عملکرد همبستگی تحلیل از استفاده

 کمی هايشاخص و تنش بدون و تنش شرایط

 انتخاب مناسب هايشاخص خشکی تحمل

 ، MPهايشاخص آزمایش این گردند. درمی

GMP ،STI ،YI و SSPI با را همبستگی بیشترین 

البته براي  داشتند. شرایط دو هر در دانه عملکرد

نیز در هر دو شرایط همبستگی  SNPIشاخص 

مثبت و معنی دار دیده شد ولی این همبستگی در 

 .)8(جدول  تر بودشرایط آبیاري تکمیلی ضعیف

 تحقیقات از آمده بدست نتایج با هااین یافته

 و آبادي گل )،2011همکاران ( و محمدي

 )2011همکاران ( و انور ) و2006همکاران (

 دهنده توانایی نشان باال همبستگی دارد. مطابقت

 عملکرد با هايژنوتیپ انتخاب در هاشاخص این

 است. تنش بدون و تنش شرایط دو هر در باال

 عنوان به را هاي مذکورشاخص توانمی لذا

 معرفی تنش تحمل ارزیابی هايشاخص بهترین

 هايشاخص کرد ) اعالم1992( کرد. فرناندز

GMP و STI در عملکرد با باالیی همبستگی 

 این رو این از دارند، تنش بدون و تنش شرایط

 تخمین پایداري براي مناسبی ابزار هاشاخص

 عملکرد داراي هايژنوتیپ گزینش و عملکرد

 ایلکر و و )2009( همکاران و ملکی .هستند باال

  STIو MP ، GMPهايشاخص )2011( همکاران

 در گندم هاشاخص ترینمناسب عنوان به را

 اعالم )2011(همکاران  و انور کردند. معرفی

 عملکرد بین داريمعنی و منفی همبستگی کردند

 وجود SSI و شاخص خشکی تنش شرایط در دانه

 مطابقت تحقیق این از حاصل نتایج با دارد که

 ,.Mirzova et al) عدديمت مطالعات نتایج .دارد

2016; Abou-Eleafa, 2016; Ahmed et al., 

 STIهايشاخص که دهدنشان می نیز (2016

،MP  و GMPبا را همبستگی میزان باالترین 

 دارا عدم تنش و تنش شرایط در دانه عملکرد
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 .دارد تطابق حاضر مطالعه نتایج با که باشدمی

 نوتیپژ 36 و ارزیابی کشت با )2009زهراوي (

 تنش خشکی، و شاهد شرایط در اسپانتانئوم جو

کرده و  گیريرا اندازه تنش به تحمل هايشاخص

 ترینمناسب از یکی به عنوان را STIشاخص 

  .نمود معرفی هاشاخص

  ي ارزیابی تحمل و حساسیت به خشکیهاضرایب همبستگی بین عملکرد دانه در دو شرایط محیطی و شاخص -8جدول 

SSPI ATI DI  YSI  YI  GMP STI  MP  TOL  RDI  SSI  YP  YS    

                       1  Ys  

                      1  **66/0  Yp  

                    1  **44/0  **34/0-  SSI  

                  1  1-  **44/0-  **34/0  RDI  

                1  **9/0-  **9/0  **71/0  06/0-  TOL  

              1  **43/0  13/0-  13/0  **94/0  **88/0  MP  

            1  **99/0  **32/0  01/0-  01/0  **89/0  **92/0  STI  

          1  **99/0  **99/0  **34/0  05/0-  05/0  **91/0  **92/0  GMP  

        1  **92/0  **92/0  **88/0  06/0-  **34/0-  **34/0-  **66/0  1  YI  

      1  **34/0  05/0-  02/0  13/0-  **9/0-  1  1  **44/0-  **34/0  YSI  

    1  **76/0  **86/0  **59/0  **6/0  **52/0  **53/0-  **76/0  **76/0-  *2/0  **85/0  DI  

  1  **25/0-  **72/0-  **25/0  **6/0  **59/0  **67/0  **94/0  **72/0-  **72/0  **88/0  *25/0  ATI  

1  **88/0  *2/0  **44/0-  **66/0  **91/0  **89/0  **94/0  **71/0  **44/0-  **44/0  1  **66/0  SSPI  

**41/0  02/0-  **78/0  **35/0  **81/0  **67/0  **67/0  **63/0  *22/0-  **35/0  **35/0-  **41/0  **81/0  SNPI  

Ys ،عملکرد در شرایط دیم :Yp ،عملکرد در شرایط آبیاري تکمیلی :SSI ،شاخص حساسیت به تنش :RDI ،شاخص خشکی نسبی :TOLحمل ، : شاخص تMP :

: DIنش، : شاخص حساسیت به تYSI: شاخص عملکرد، YI: شاخص میانگین هندسی بهره وري، GMP: شاخص تحمل به تنش، STIشاخص بهره وري متوسط، 

  نششاخص میزان محصول محیط غیر تنش و ت: SNPI: شاخص درصد حساسیت به تنش، SSPI: شاخص تحمل غیر زیستی، ATIاوت به خشکی، شاخص مق

  

همبستگی باال با  باهاي انتخابی بر اساس شاخص

عملکرد در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی، از بین 

توان ارقام و رقم و ژنوتیپ مورد مطالعه می 108

مقاوم وحساس را انتخاب نموده و از آنها  هايالین

ي زراعی و اصالحی استفاده نمود. بر هادر برنامه

هاي مورد بررسی تعداد این اساس از بین ژنوتیپ

رقم و الین حساس به  19رقم و الین متحمل و  25

هاي خشکی شناسایی شدند. از بین ارقام و الین

تان توان به ارقام سهند، انصار و آرمتحمل می

هاي و الین )PAMIR-158/ZDM1454(الین

Taram ، ِDayton/Runney ، Keser ،

Cumhuriet50  و از بین ارقام حساس  71850و

و  Michailo/Dobriniaو  Reyhan/03توان به می

  ).9اشاره کرد (جدول   70538و  71411هاي الین

هاي تجزیه به مولفه اصلی با استفاده از شاخص

ي اصلی هااز تجزیه به مولفه :مقاومت به خشکی

ها استفاده بندي ارقام و ژنوتیپبیشتر براي گروه

عنوان مکمل تجزیه کالستر شود و در حقیقت بهمی

است. در این روش، اولین مؤلفه بیشترین تغییرات 

گیرد و بعد از آن بیشترین واریانس را در بر می

مربوط به مؤلفه دوم است و آخرین مؤلفه کمترین 

. از تجزیه به (Jackson, 1991)اریانس را دارد و
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هاي اصلی جهت کاهش حجم متغیرهاي مؤلفه

اولیه، توصیف و تشریح تنوع کل موجود در یک 

جامعه، تفسیر بهتر روابط و تعیین سهم صفات در 

  شود.تنوع کل استفاده می

  ي جوهادر ارقام و الیني تحمل و حساسیت هاي انتخابی بر اساس شاخصها: ارقام و الین9جدول

  ي مقاومهاژنوتیپ  ي حساسهاژنوتیپ

YI  GMP  STI  MP  عملکرد

آبیاري 

  تکمیلی

عملکرد 

  دیم

شماره 

  ژنوتیپ

YI  GMP  STI  MP  عملکرد

آبیاري 

  تکمیلی

عملکرد 

  دیم

شماره 

  ژنوتیپ

77/0  5/3218  39/0  7/3276  3892  2662  4  1/1  5/3218  03/1  5/5525  7243  3803  19  

71/0  7/2766  28/0  3/2784  3097  2472  5  12/1  4/5196  1  2/5413  6930  3897  21  

67/0  8/3239  39/0  9/3418  4511  2327  6  29/1  6/5289  04/1  5365  6261  4469  23  

66/0  3/2947  32/0  4/3039  3782  2297  12  22/1  3/5172  99/0  5275  6311  4239  25  

63/0  2513  23/0  2537  2885  2189  41  26/1  3/5221  01/1  9/5307  6262  4353  28  

76/0  3/3257  39/0  2/3329  4017  2641  43  18/1  8/5166  99/0  5/5311  6543  4070  31  

72/0  8/3107  36/0  4/3186  3890  2483  46  35/1  4/5322  05/1  5/5366  6053  4680  33  

84/0  8/3124  36/0  4/3133  3365  2902  60  22/1  5/4968  92/0  5035  5851  4219  35  

67/0  9/3050  35/0  9/3160  3988  2334  64  2/1  4/4964  92/0  5045  5943  4147  37  

64/0  4/2586  25/0  5/2617  3020  2215  70  2/1  5031  94/0  5/5125  6105  4146  39  

86/0  2/2540  24/0  3/2573  2162  2985  72  33/1  9/5482  12/1  5/5562  6500  4625  40  

68/0  9/2998  33/0  1/3088  3825  2351  75  28/1  8/5575  16/1  1/5721  7002  4440  45  

64/0  9/2854  3/0  3/2941  3649  2234  78  16/1  8/4957  91/0  2/5067  6115  4020  51  

78/0  8/3053  35/0  9/3074  3435  2715  89  38/1  7/5238  02/1  8/5258  5719  4799  53  

92/0  7/3097  36/0  7/3098  3021  3176  100  18/1  4/5166  99/0  4/5302  6495  4109  55  

64/0  5/3127  36/0  8/3312  4405  2221  101  37/1  4/5483  12/1  5540  6330  4750  56  

68/0  2/2343  2/0  3/2343  2322  2365  104  22/1  5/5282  04/1  7/5409  6576  4244  57  

53/0  2/2176  18/0  9/2210  2601  1821  105  25/1  4/5141  98/0  6/5219  6120  4319  58  

57/0  9/2608  25/0  7/2705  3423  1989  107  16/1  5/4956  91/0  9/5066  6119  4015  66  

              25/1  8/5230  02/1  5320  6290  4350  67  

              23/1  7/5243  02/1  7/5352  6428  4278  73  

              32/1  2/5343  06/1  7/5408  6248  4569  77  

              3/1  3/5154  98/0  7/5192  5893  4492  85  

              14/1  5009  93/0  8/5152  6362  3944  88  

              27/1  4977  92/0  7/5014  5629  4401  103  

ها هاي اصلی براي شاخصتجزیه به مؤلفه

درصد از تغییرات کل، توسط  1/96نشان داد که 

شوند. بر این اساس مؤلفه دو مؤلفه اول توجیه می

درصد از  55/44درصد و مؤلفه دوم  55/54اول 

(جدول  دادندتغییرات کل را به خود اختصاص 

). مؤلفه اول داراي ضرایب مثبت باال براي 10

و عملکرد  MP ،STI ،GMP ،SSPI هايشاخص

مؤلفه دوم  در دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی و

، RDIهاي داراي ضرایب مثبت باال براي شاخص

YSI  وDI هاي و ضریب منفی باال براي شاخص
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SSI  وTOL  بنابراین گزینش بر 11بود (جدول .(

، MPباالي  مقادیرهایی با اي مؤلفه اول ژنوتیپمبن

STI ،GMP ،SSPI  و عملکرد باال در دو شرایط

بدست خواهد داد. برعکس  دیم و آبیاري تکمیلی

هایی با گزینش بر مبناي مؤلفه دوم  ژنوتیپ

پایین  مقادیرو  DIو  RDI ،YSIي باالي مقادیر

SSI  وTOL .به همراه خواهد داشت  

  
  

  هااریانس مقادیر ویژه و درصد تجمعی مقادیر ویژه شاخص: و10جدول 

درصد مقادیر ویژه از واریانس   درصد مقادیر تجمعی

  کل

  هاعامل

55/54  55/54  PC1 

1/96  55/41  PC2  

  

  هادر این مؤلفه هابردارهاي ویژه دو مؤلفه اصلی اول و دوم و ضرایب تبیین شاخص: 11جدول 

 YS YP  SSI  RDI  TOL MP  STI  GMP  YI  YSI  DI  ATI  SSPI  SNPI  
PC1 865/0  948/0  157/0  157/0-  451/0  999/0  984/0  991/0  864/0  157/0-  494/0  687/0  948/0  637/0  

PC2  495/0  31/0-  968/0-  969/0  879/0-  025/0  137/0  112/0  496/0  968/0  867/0  68/0-  31/0-  55/0  

Ys ،عملکرد در شرایط دیم :Ypیط آبیاري تکمیلی، : عملکرد در شراSSI ،شاخص حساسیت به تنش :RDI ،شاخص خشکی نسبی :TOLشاخص تحمل :،  

MP ،شاخص بهره وري متوسط :STI ،شاخص تحمل به تنش :GMP ،شاخص میانگین هندسی بهره وري :YI ،شاخص عملکرد :YSI نش،ت: شاخص حساسیت به  

 DI ،شاخص مقاوت به خشکی :ATI ،شاخص تحمل غیر زیستی :SSPI ،شاخص درصد حساسیت به تنش :SNPI :تنش شاخص میزان محصول محیط غیر تنش و  

  

که دو مؤلفه اصلی اولیه علت بیشتر وقتی

ها هستند، تهیه نمودار واریانس موجود در داده

ها در مقابل این دو مؤلفه اصلی روش خوبی داده

ها خواهد بود. بر اساس پالت براي گزینش ژنوتیپ

هاي اول و دوم (شکل بر مبناي مؤلفهشده ترسیم

هاي هاي مورد بررسی، ژنوتیپ)، از بین ژنوتیپ1

 133و  102، 77، 57، 56، 53، 45، 40،  35، 33، 23

ه در وضعیت بهتري از نظر این دو مولفه قرار داشت

هاي متحمل به خشکی توانند به عنوان ژنوتیپو می

  مطرح باشند.

 گیري نتیجه

تجزیه  نتایج اساس بر پژوهش، این در

 مهمترین گام وعلیت به گام رگرسیون همبستگی،

 هايژنوتیپ عملکرد دانه بر گذار تأثیر صفات

دانه،  شرایط دیم، صفات وزن هزار تحت جو

سبزینگی در مرحله شروع بوتینگ، قطر ساقه و 

طول سنبله اصلی و در شرایط آبیاري تکمیلی، وزن 

شیري و طول سنبله دانه، سبزینگی در مرحله  هزار

هاي تحمل اصلی بود. همچنین با استفاده از شاخص

 MPهايشاخص به خشکی مشخص شد که

،GMP ،STI  ،YI و SSPI را همبستگی بیشترین 

براساس  داشتند. شرایط دو هر در دانه عملکرد با

ي مورد بررسی هاها از بین ژنوتیپاین شاخص

الین  رقم و 19رقم و الین متحمل و  25تعداد 

  حساس به خشکی شناسایی شدند.
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مقاومت به خشکیهاي ها براساس شاخصهاي اصلی براي ژنوتیپ: تجزیه به مؤلفه1شکل 

  منابع

 اسپانتانئوم جو خشکی متحمل ژنوتیپهاي ارزیابی .1390. محمدرضا بی همتا مهدي، زهراوي ،امین فر افضلی

  .44-25): 1(7 ،اتاتنب و اصالح زراعت مجله .کرج منطقه در ایران

 و تنوع بررسی .1387 ،شیرعلی کوهکن ،براتعلیسیاسرعبدالمجید،  رضایی محمود، سلوکی محمد، ایروانی

 وفنون علوم مجله .هاعامل تجزیه کمک به جو پیشرفته الینهاي در عملکرد با صفات زراعی میان روابط

  .145-137): 45(12طبیعی،  منابع و کشاورزي

. بررسی اثر تنش آخر فصل بر عملکرد و اجزاي 1396. محمد نبی ایلکایی دهنو زینب، فاطمید، فرزا پاك نژاد

  .401 -391 :)3( 10 ،ي محیطی در علوم زراعیهاعملکرد ده رقم جو در منطقه کرج. تنش

ناسایی . ش1392. مجید نوروزي مهرداد، یارنیا  سید ابوالقاسم، محمدي سعید، ، اهري زادعبداهللا حسین بابایی

 5 ،ي جو از طریق تجزیه علیت. پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعیهاصفات موثر بر عملکرد دانه در الین

)11(: 49-59 

در پوشینه ون جو بدي نوتیپ هادر ژنه د داعی با عملکرت زرابط صفاروایابی . ارز1391. طهماسبحسین پور

  .279-263). 3(14 ،کوهدشتیم دیط اشر
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 همبستگی . ارزیابی1389. شهرام چاخرچمن عزیزي عسگر، مرتضی عباسعلی، نورینیا ،محمدرضا داداشی

 پژوهشی علمی مجله .دانه عملکرد با لخت جو ارقام مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی از خصوصیات تعدادي

  .40-29): 15(4 هرز، و علفهاي زراعی گیاهان اکوفیزیولوژي

تجزیه علیت صفات مختلف زراعی جو تحت شرایط آبیاري  . بررسی همبستگی فنوتیپی و1396 .مهدي زارع

  .67-60: 28 ،مطلوب و تنش خشکی. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهی

 اجزاي و عملکرد بین روابط بررسی .1389 .علی محمدي خداد، مصطفوي سید محمد، آقامیري، سید

 پنجمین علیت. تجزیه از استفاده با زراعی جو يهاژنوتیپ در خشکی تنش و شرایط نرمال تحت عملکرد

  .اصفهان آزاد خوراسگان. دانشگاه کشاورزي. در نو يهاایده همایش

. اثر تنش خشکی بر برخی از صفات مورفولوژیک در ارقام 1395. احمد مهربانخداد، ، مصطفوي اکبر صابري

  .103-91). 4( 12 ،مختلف جو. مجله زراعت و اصالح نباتات

آب نشریه ي مصرف نیتروژن. هاي جو دیم به مقادیر و زمانها. ارزیابی پاسخ ژنوتیپ1396 .ولی فیضی اصل

  . 508-490: )2( 31ك. خاو 

. 15 -هاي مختلف گندم دیم با استفاده از نیتروژن. مدیریت بهینه نیتروژن براي ژنوتیپ1393 .ولی فیضی اصل

  .267اورزي، دانشگاه فردوسی مشهد. ص پایان نامه دکتري گروه آموزشی علوم خاك، دانشکده کش

. ارزیابی مقاومت به خشکی در جو. 1384 محسن، مرديمحمدرضا، نقوي  محمدرضا، قنادها عزت، کرمی

 . 560-547): 3(36 ،مجله علوم کشاورزي

 جو. در دانه عملکرد براي علیت تجزیه .1379 .محمد مقدم علی، کاشانی قربان، محمدي نور صمد،مبصر

  .25-18: 2 ،ایران زراعی معلو مجله

 .اصفهان استان در رایج جو تجاري ارقام مشخصات . 1387. علی جعفري وحید، منوچهري مهرداد، محلوجی

 جهاد ترویج و آموزش مدیریت فنی انتشارات و ترویجی يهابرنامه تولید واحد .ترویجی نشریه تحقیقی

  .اصفهان کشاورزي

سال در هاي تحقیقات کشاورزي دیم کشورایستگاهب و هوایی . گزارش وضعیت آ1395 .محمودي حمید

  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور.. 94-95زراعی

 عملکرد بر موثر صفات . ارزیابی1389 .مهرداد محلوجی محمد حسین، صابري ،حمیدرضا خواه نیک

 فصل. تهايان خشکی تنش شرایط در ردیفه شش و ردیفه دو (.Hordeum vulgare L)جو يهاژنوتیپ

  .184-170): 2(12، ایران زراعی علوم مجله

 1389 .رحمان رجبی عزت اهللا، فرشادفر مصطفی، سربزه آقائی رضا، پرست حق ایمان، امیري مال ویسی

 فیزیولوژیکی خصوصیات از استفاده با (.Hordeum vulgare L)جو  يهاژنوتیپ خشکی به تحمل ارزیابی.

  .60-43: 26نهال و بذر،  مجله به نژادي خشکی، به تحمل يهاشاخص و
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 و علوم مجله .گندم يهاالین در خشکی به تحمل ارزیابی .1386 .عبدالمجید رضایی معصومه، آذر یوسفی

 .998-939، طبیعی منابع و کشاورزي فنون
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Abstract 

The most of barley cultivation areas in Iran are located in cold, arid and semi-arid 

regions therefor, achiving to high yielding cultivars with appropriate adaptation to various 

climatic conditions and drought tolerance is necessary. For this purpose, some effective 

morphological traits on grain yield and drought tolerance were studied in 108 barley 

genotypes. The experiment conducted in alpha lattice design with two replications in two 

rainfed and irrigation conditions at Dryland Agricultural Research Institute (DARI) 

(Maragheh station) during 2015-2016. Analysis of variance showed there were significantly 

differences inall of the traits in rainfed and supplementary irrigation conditions. The most 

important traits affecting grain yield under rainfed conditions were thousand kernel weight, 

NDVI in booting stage, stem width and main spike length, and in supplementary irrigation 

conditions were thousand kernel weight, NDVI in milk development stage and main spike 

length. Drought tolerance indices also evaluated and MP, GMP, STI, YI, and SSPI indices 

had the highest correlation with grain yield in both conditions. Based on these indices, 25 

drought tolerant genotypes were identified. 
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