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  متفاوت یدر دو زمینه ژنتیک يابین گونه یحاصل از تالق يهاارزیابی الین

 یمختلف آب يهادر جو تحت رژیم

  

  4و دانیال سرفراز 4، امیرحسین اوسیوند3ی، محمد برات*2يدیمج ي، محمدمهد1یکنيمهسا ذ

  

  )21/3/1398 رش:یخ پذی؛ تار 27/1/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 نیاز ارزشمندتر یکی ياگونه نیب يهایتالق. است داده کاهش جو در را ژنتیکی تنوع سطح تکاملی، دوران طی تخابان و سازياهلی

 مطلوب هايالین يرگو غربال یکیبازگرداندن بخشی از تنوع از دست رفته است. این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنت يبرا هاروش

ـ    03 یک رقم زراعی (ریحان یتالقحاصل از  3Fدر نسل  یآبکم به تحمل براي و  45HSPاسـپانتانئوم (  ی) بـا دو نمونـه جـو وحش

HSP21دیشد یآبمتوسط و تنش کم یآبعدم تنش، تنش کم طی) در سه محیاز هر تالق نیال 81( نیال 162منظور  نی) انجام شد. بد 

تنوع  زانیم نیو کمتر نیشتریب تیدر هر دو جمع نشان داد که جیاشدند. نت یابیارز کیو مورفولوژ کیعملکرد، صفات فنولوژ يبرا

ـ   تیدو جمع سهیمقا جیبود. نتا کیولوژیزیف یدگیمربوط به تعداد دانه در سنبله و روز تا رس بیترتبه تـنش   طینشان داد کـه در مح

ـ جمع دانه کمتر از صدصفات ارتفاع بوته و وزن  نیانگیم HSP45 یبا جو وحش یجو اهل یمتوسط نتاج حاصل از تالق  HSP21 تی

ـ    03 حانیرقم ر ینتاج حاصل از تالق دیتنش شد طینداشت. در مح یصفات تفاوت هیبود و در بق ـ م HSP45 یبـا جـو وحش  نیانگی

صفت وزن صد دانـه کـاهش    يو برا يداریمعن شیو عملکرد دانه افزا کیولوژیصفات طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد ب

در تنش  HSP45و  HSP21با هر دو والد  یدر نتاج حاصل از تالق یهمبستگ بیضرا جیداشت. نتا گرید تیبه جمع نسبت داریمعن

) و STI( یآبشاخص تحمل به کم ک،یولوژیعملکرد دانه و صفات ارتفاع بوته، عملکرد ب نیکه ب کردمشخص  دیمتوسط و تنش شد

با  یجو اهل یعملکرد دانه در نتاج حاصل از تالق نیشترید. بوجود دار يدارینمثبت و مع ی) همبستگYSIعملکرد ( يداریشاخص پا

 نیشتریو ب 592 پیبه ژنوت دیشد آبیکمو در تنش  584 پیمتوسط به ژنوت آبیکمعدم تنش و تنش  طیدر شرا HSP21 یوالد وحش

و  671، 689 يهـا پیر ژنوتد بیترتبه یطوبتر طیدر سه مح HSP45 یبا والد وحش یجو اهل یعملکرد دانه در نتاج حاصل از تالق

 دیپرتول يهانیال ،یتحمل به خشک يهابا استفاده از شاخص هاپیژنوت يپالت و غربالگريار بادنمو میاز ترس يریگبود. با بهره 715

  شدند. ییشناسا ياستفاده در مطالعات بعد براي آبیکمعدم تنش و  طیدر هر دو مح

  

  

 اسپانتانئوم یجو وحش ،یکیآگمنت، تنوع ژنت ،يرغربالگ ،آبیکمتنش  :يدیکل يهاواژه
  

  

  

 ت،نباتا حصالو ا عتزرا وهگر ،یسـ شنارکاسـابق   یاننشجوداو  دانشجوي سابق دکتري، استاد، شدار یسشنارکاسابق  ينشجوداترتیب به. 4و  3، 2، 1

  نصفهاا صنعتی هنشگادا ورزي،کشا هنشکددا
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  مقدمه

 لـه یمتعلـق بـه قب   Hordeum vulgare L. یبا نام علم یجو زراع

Triticeae انیاز خانواده گندم )Poaceaeغله مهـم   نی) و چهارم

 اهـان ی). عملکـرد گ 14پس از گندم، ذرت و برنج است ( ایدر دن

و  یطـ یمح طیشـرا  اه،یـ گ یکـ یسـاختار ژنت  ریتحـت تـأث   یزراع

زنـده از   ریـ هاي زنده و غهمه تنش . اگرچهستکنش آنهـامبره

 نیتـر مهم ی) ول5( شـوندیمحسوب م دیعوامل مهم کاهش تول

 آبـی کمتـنش  یزراع اهانیکننده رشد و عملکرد گعامل محدود

ارقـام   یمعرف آبیکممتحمل به  یارقام هی). هدف از ته19است (

تنش را بهتـر   هاپیژنوت ریبا سا سهیدر مقا ینسب طوراست که به

داشـته   يافـت عملکـرد کمتـر    کسانی طیتحمل کرده و در شرا

 اریـ عنـوان مع آن بـه  ي). اگرچه عملکرد دانـه و اجـزا  20باشند (

تـنش   طیدر شرا یاصالح يهاو برنامه یکیبهبود ژنت يبرا یاصل

در  اهیـ عملکـرد گ  یوجود با بررسـ  نی) با ا12( شودیاستفاده م

 نیرا تخمـ  افتـه یتنش هایعملکرد گ توانیمعمول الزماً نم طیشرا

عملکـرد   يهـا از شـاخص  شـود یمـ  شـنهاد یعلت پ نیزد به هم

 پالســم تــنش و ژرم  طی). انتخاب مح10استفاده شود ( یخشک

و  یصــفات زراعــ   یکــ یژنت اصالح در مهم عوامل از مناسـب

و  يبـاهر ). 22و  13هسـتند ( یطـیمح هـايمقاومـت بـه تنش

جـو بهـاره    اهیـ در گ آبـی کـم ش ) گزارش کردند تن2همکاران (

صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هـزار  

و شـاخص برداشـت را    کیـ ولوژیدانه، عملکرد دانه، عملکـرد ب 

ـ به ) 7( اضیـ کـاهش داد. بـر اسـاس گـزارش ف     يداریطور معن

علت کاهش ارتفـاع بوتـه   به کالهیتیتر اهیدر گ کیولوژیعملکرد ب

  .ابدییکاهش م آبیکمدر اثر تنش  رشد زانیمو 

ترین خویشاوند جـو  عنوان نزدیکاسپانتانئوم، به یوحش جو

زراعی، از پتانسیل باالیی براي برگردندان بخشی از تنوع ژنتیکی 

از دست رفته در جو زراعی (در اثر تکامل و انتخاب طی سالیان 

ـ ). از طرفـی پد 17متمادي) برخوردار است ( محـدود شـدن    دهی

 ريیپذبیسبب آس اتات،نب در اثر اصالح یجو زراع یکیژنت هیپا

شـده اسـت. جـو     یطـ یمح هـاي بیشتر آن در برابر تنش یکیژنت

در امتداد  یغرب یویژه نواحخشک ایران به یاسپانتانئوم در نواح

 داراي رودزاگرس پراکنـده اسـت و احتمـال مـی     يهارشته کوه

 آبـی کمتحمل به  نندهکنیتضم يهامنحصر به فرد و آلل يهاژن

تواند به جو زراعی انتقـال داده  یم ییشناسا تباشد که در صور

اسـپانتانئوم در   یجـو وحشـ   یایران يها) نمونه23و  15شوند (

ـ . انـد شـده کمتـر مطالعـه    یغیر بوم يهامقایسه با ژنوتیپ  ـکی

 یوحشـ  هـاي صـفات از گونه ـنیمـد بـراي انتقـال ااروش کار

ي اسـت. بـا   اگونـه  نیبــ  هــاي یتالقــ  یراعــ ز هـايبه گونـه

کـه از   ابـد ییمـ  شیافزا یکیتنوع ژنت زانیروش م نیاستفاده از ا

 که نــژاديبــه هــايبرنامــه شبردیپ منظوربهتوان یتنوع م نیا

اســـتفاده کـــرد.    شودیم سریم ،یکیصفات مورفولوژ قیطر از

 پالسـم کـه ژرم  گزارش کردنـد  یشیو همکاران در آزما نتونیگل

کـه بـا    اسـت  دیـ جد يهااز ژن یغن یعنوان منبعبه یوحش جو

بـه   یاز جـو وحشـ   یکیموفق و ورود صـفت مونـوژن   ییشناسا

ـ فیک تـوان یم یجوزراع و  آبـی کـم مالـت، تحمـل بـه تـنش      تی

 سـتودولوا یکری). هادج6داد ( شیافـزا  یرا در جو زراع داريیپا

با ارقام جو  یجو وحش يهارا بین نمونه یوسیع يهای) تالق9(

اینبـرد حاصـل از    يهـا ردیفه انجام داد و الیندو و شش یزراع

هـایی  موفق شد الین ي. وکردها را در شرایط دیم ارزیابی تالقی

را ایجاد کند که از نظر صـفاتی ماننـد عملکـرد دانـه، شـاخص      

 يتروضعیت مطلوب يبرداشت، وزن هزار دانه و زودرسی دارا

پالسـم  راعی باشـند. مطالعـات قبلـی روي ژرم   نسبت به ارقام ز

 يهـا یژگـ ینشان داد که جوهاي اسپانتانئوم و یجو وحش یرانیا

 يعملکــرد و اجــزا شــه،یاز نظــر صــفات مــرتبط بـا ر  یمطلـوب 

از  کیولوژیزیتعداد دانه در سنبله و صفات ف ،یعملکرد، زودرس

 يدارا يهـا پیـ در کنـار ژنوت  توانـد یخود نشـان دادنـد کـه مـ    

 یاصـالح  يهـا در برنامه ایمناطق دن ریاز سا مطلوب يهایژگیو

در حـال   يهـا ). در ادامه الزم اسـت کـه نسـل   3استفاده شوند (

تحمل بـه   ژهیوهب نیوالد یبیمهم و ترک هايویژگیتفرق از نظر 

اهداف  نیشوند. بنابرا یبررس یرطوبت طیدر سه مح آبیکمتنش 

 3F يهانیالدر  یکیژنتتنوع  ی) بررس1پژوهش عبارتند از:  نیا

) 2اسـپانتانئوم،   یبـا دو جـو وحشـ    یجو زراع یحاصل از تالق

 يهـا بـا نمونـه   یجـو زراعـ   ینتاج حاصـل از تالقـ   نیب سهیمقا
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) 3) و یگونـه وحشـ   یکـ یژنت نـه ی(اثـر زم  یمتفاوت جو وحشـ 

مطلـوب   يهـا یژگـ یو يدارا يهـا پیژنوت نشیو گز يگرغربال

در نتـاج   آبـی کـم ف تـنش  و تحمل باال به سطوح مختلـ  یزراع

 يهـا نسـل  جـاد یجهـت ا  یو وحشـ  یجو اهلـ  یحاصل از تالق

  رتشرفتهیپ

  

  ها مواد و روش

  شیمورد استفاده، مکان و نحوه انجام آزما یکیمواد ژنت

اصـفهان واقـع  یدانشگاه صنعت یقاتیدر مزرعه تحق شیآزما نیا

اصــــفهان در منطقــــه  یجنــــوب غربــــ يلــــومتریک 40در 

مـورد کشـت در    يهـا پی. ژنوترفتیآباد انجام پذـورك نجفلـ

ـ متعلـق بـه دو جمع   3F نیـ ال 162مزرعه شـامل   حاصـل از   تی

 یبــا دو جــو وحشــ 03 حــانیرقــم ر یجــو زراعــ نیبــ یتالقــ

 Hsp45) و اهیترکمنسـتان و بـذر سـ    منشأ(با  Hsp21 اسپانتانئوم

هـر   یقحاصل از تال نیال 81 که يطوره) بودند، برانیا منشأ(با 

مـاه  در آبـان  هاتیشد. جمع هیته یبا جو زراع ینمونه جو وحش

 50پـس از   ياریـ عدم تنش (شاهد: آب طیدر سه مح 1394سال 

 80پـس از   ياری(آب سطمتو آبیکم)، تنش یرطوبت هیدرصد تخل

پـس از   ياریـ (قطـع آب  دی) و تـنش شـد  یرطـوبت  هیـ درصد تخل

رقـم   چهـار  بلوك و ششاستقرار) در قالب طرح آگمنت شامل 

 یابیـ طـرح آگمنـت) ارز   کیـ  طیشاهد در هر بلوك (در هر مح

 یرقم بوم کی، نصرت، 03 حانیشدند. ارقام شاهد شامل رقم ر

فه بودند. هر واحـد یردشش یرقم بوم کیو  اهیس فهیجو دو رد

 متـر یسـانت  60و طول  20دو خـط کاشـت بـا فاصله  یشـیآزما

در نظـر گرفتـه شـد.     متـر یسـانت  35واحـدها  نیبود و فواصل ب

 گرفتـه  نظـر  در متـر یسانت سه فیرد روي در هابوته نیفاصله ب

 تا) آبان 8( کاشت زمان از هـاکـرت یپژوهش تمام نیا در. شد

و  اريیآب نظر از) اسفندماه اواسط( هـابوتـه لکام استقرار مرحله

در نظـر گرفتـه    کسـان یصـورت  بـه  یزراعـ  يهاتیریاعمال مد

 دیشـد  تـنش  اعمـال  بــراي  هـااز استقرار کامل بوته شدند. بعد

 عـدم  هـاي طیمحـ  ـاريیصـورت گرفـت. آب ـاريیقطع کامل آب

 تیریمــد  بیضــر  اســاس  بـر  متوسـط  تـنش  و) شاهد( تنش

درصـد صــورت گرفـت.    80و  50 بیترت) بـهMADمزرعـه (

ــان شــروع اعمــال ت ــنش، رطوبــت خــاك در  يمارهــایدر زم ت

تـا  20 متر،یسـانت 20صفر تا  يها(عمق هشیتوسعه ر يهاعمق

شدند و مقـدار  يریگ) اندازهمتریسانت 60تا  40و  متریسانت 40

ــراي تــأم ياریــآب آب ـــا حـــد   نیب ـــت خـــاك ت کمبــود رطوب

 مــار یو ســپس در هــر دو ت   نیـی مزرعـه تع  یزراعـ  ــتیظرف

دوم و بعـد در هـر    اريیزمان آب نیی. براي تعشداعمـال  ـاريیآب

رطوبت خـاك، از روش   يریگنمونه تعداد کاهش منظوربه ماریت

ـ تبخ يریگبـا استفاده از اندازه ینـیبشیپـ  یو تعـرق تجمعــ   ری

ـ آب ره از پس که طوري. بهشداسـتفاده   یمقــدار تجمعــ   ـاريی

 نجـف  یهواشناس يهابا استفاده از داده )ETcو تعـرق ( ـریتبخ

ـ مانت نپـنم  فـائو  رابطه و) 1 جدول( آباد  بیبـا اعمـال ضـر    ثی

ـ برابر با (جو  یاهیگ ) و 1( شـد دوره رشـد محاسـبه    یطـ  )کی

ـ بـه عمـق مجـاز تخل    یو تعرق تجمعـ  ریکه مقدار تبخ یزمان  هی

 د،یمـورد نظـر رسـ    مـار ی) در تId( شهیر عهرطوبت از عمق توس

ـ انجـام شد. عمق مجاز تخل اريیآب رطوبـت از عمـق توسـعه     هی

  : شدمحاسبه  ریاز رابطه ز شهیر

)1 (                                PWP) × D × B × MAD -= (FC  dI  

dI متریلیم(مورد نظر  ماریدر ت هیعمق آب مجاز براي تخل( ،FC 

(درصــد)   یزراعــ  ـتیـ خــاك در حــد ظرف   یرطوبـت وزنـ

 یرطوبـت وزنـ PWPمختلـف خـاك)،  هايهی(متوسط براي ال

هـاي ـهید) (متوسـط بـراي الدائم (درص یخاك در حد پژمردگ

 B ) ومتــر یلـ ی(م شـهیعمق فعـال توسـعه ر Dمختلف خاك)، 

گـرم بــر 4/1( شـهیتوسـعه ر ـهیظاهري خــاك در ناح یچگال

 مارهـاي یبـراي ت  اريیـ زمان آب نیمکعب) بودند. بنابرا متریسانت

مختلـف  مارهـايیکه به ت یمقدار آب کنیمختلف متفاوت بود لـ

و برابر بـا کمبـود آب    کسانی شدیداده م ـاريیدوره آب ـکیدر 

مـار عدم تنش بود که مقدار آن از رابطه یدر ت FCخاك تـا حـد 

  :شدمحاسبه  ریز

)2 (                                                   ) × D × Birriθ - FcI= (θ 

ه خـاك در عمـق توسـع    یمتوسط رطوبت وزن irriθ باالرابطه  در

عـدم تـنش (درصـد)،    مـار یدر ت ياریـ مربوط به زمـان آب  شهیر
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  ۹۴-۹۵های هواشناسی در سال زراعی . داده۱ جدول

  )گرادسانتیدما برحسب (درجه  بیشینه  )گرادانتیحسب (درجه س دما بر کمینه  متر)میلی( حسب بارش بر  ماه

  8/31  4/7  7/14  مهر

  2/20  -4/1  0  آبان

  8/21  -2/5  9/17  آذر

  4/17  -8/5  8/2  دي

  4/23  -2/5  4/0  بهمن

  4/23  0  14  اسفند

  4/30  8/2  8/26  فرودین

  4/34  8/9  4/3  اردیبهشت

  6/38  15  0  خرداد

88/8  میانگین  93/1  82/26  

  

I متـر یلی(م ياریعمق خالص آب ،(Fcθ   ـ خـاك در   یرطوبـت وزن

 شــهیعمــق فعــال توســعه ر D(درصــد)،  یزراعــ تیــحــد ظرف

 4/1( شهیتوسعه ر هیخاك در ناح يظاهر یلچگاB ) و متریلی(م

  .استمکعب)  متریگرم بر سانت

  

  ريیگاندازه یو چگونگ یمورد بررس صفات

 یدگیو روز تا رس یده(روز تا سنبله کیفنولوژ صفات

شامل ارتفاع بوته،  کیهمراه صفات مورفولوژ) بهکیولوژیزیف

 نیانگیاس متعداد دانه در سنبله، طول سنبله، وزن صد دانه بر اس

(پالت)  یشیاز هر واحد آزما یصورت تصادفبوته به 5- 10

برداشت شده در  يهااستفاده شد. عملکرد دانه که وزن کل دانه

 سهدر  هاپیمطالعه ژنوت نیدر ا نکهیهر پالت بود. با توجه به ا

) 8شدند، شاخص تحمل به تـنش ( یبررس یرطـوبت طیمح

)STI4رد (عملکــ يــداری) و شـاخص پا) (YSIمنظور ) به

 ریز يهاطبق فرمول آبیکمبه تنش  هاپیواکــنش ژنوت یــابیارز

  جداگانه محاسبه شد. رتبراي هر سـطح تنش به صو

)3 (                                               mp
2/ Y Yp × Ys)STI= (  

)4 (                                                              P/ Y SYSI= Y   

ـ ترتبـه  Ypو  Ys هافرمول نیا در  در پیـ عملکـرد هـر ژنوت   بی

 در هـا پیـ عملکرد ژنوت نیانگیم mpYتنش، بدون تنش و  طیشرا

  .دهندیبدون تنش را نشان م طیشرا

  

  هاداده يآمار تجزیه

واریــانس بــراي ارقــام شــاهد در ســه محــیط رطــوبتی   تجزیــه

صـورت   SAS v9.4افـزار  ه از نـرم صورت جداگانه با اسـتفاد به

 صـورت  در هاگرفت و سپس تصحیح میانگین هر یک از بلوك

اسـتخراج   بـراي تصـحیح شـده    يهـا . میـانگین شـد اعمال  ازین

 سـه یو مقا آبـی کـم تحمـل بـه    يهاشاخص ،یتوصیف يهاآماره

 داریصــفات مختلــف بــه روش حــداقل تفــاوت معنــ نیانگیــم

)LSD افــزار ســتفاده از نــرمبــا ا 05/0) در ســطح احتمــالSAS 

 و تـنش  بـه  تحمـل  شاخص ارتباط وردابر منظوراستفاده شد. به

ـ  او بـر  گریدکـ یبه عملکرد بـا   يداریپا شاخص  نیورد رابطـه ب

 پـالت يبا میترس ياستفاده شد. برا یهمبستگ بیصفات از ضرا

اسـتفاده شـد. از    Statgraphicsافزار از نرم هاپیو پراکنش ژنوت

 هـا، کاهش حجم ابعـاد داده  منظوربه زین یاصل هالفهؤبه م هیتجز

  ها استفاده شد.داده نیدر ب یپراکندگ يالگوها ریو تفس لیتحل

  

  و بحث جینتا

  و میزان تنوع  یفیتوص يهاآماره

صفات مشاهده شده در نتـاج حاصـل از    یفیتوص يهاآماره جهینت
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 یآبمحیط رطوبتی عدم تنش، تنش کم سهدر  HSP21 با جو وحشی 03رقم ریحان  الین حاصل از تالقی 81هاي توصیفی در . آماره2جدول 

  شدید یآبمتوسط و تنش کم

  ضریب تنوع فنوتیپی  انحراف معیار  میانگین  دامنه تغییرات  بیشینه  کمینه  متغیر

  عدم تنش

  37/2  56/3  90/149  17  158  141 روز تا ظهور سنبله

  29/1  64/2  83/203  10  208  198 روز تا رسیدگی

  76  115  39  80/93  21/8  76/8 (cm)ارتفاع گیاه 

  cm(  50/4  10/9  60/4  90/6  01/1  76/14(طول سنبله 

  63/39  47/15  05/39  55  75  20 تعداد دانه درسنبله

  2g/m(  669  2448  1779  55/1200  93/329  48/27( عملکرد بیولوژیک

  g)(  89/1  18/5  29/3  52/3  77/0  04/22  هوزن صد دان

  2g/m(  83/250  59/1174  76/923  87/511  34/170  27/33(ه ملکرد دانع

  82/14  06/0  42/0  55/0  77/0  21/0  شاخص برداشت

  آبی متوسطتنش کم

  91/1  85/2  90/148  11  154  143 روز تا ظهور سنبله

  14/1  30/2  41/201  9  207  198 روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

  41  97  56  95/63  57/10  53/16 (cm)ارتفاع گیاه 

  cm(  3  8  5  68/5  06/1  67/18(طول سنبله 

  29/40  15/13  64/32  49  63  14 تعداد دانه درسنبله

  2g/m(  393  1551  1158  92/747  49/215  81/28( عملکرد بیولوژیک

  g)(  96/1  54/5  58/3  18/3  68/0  54/21  هوزن صد دان

  2g/m(  07/119  79/524  72/405  62/283  04/90  74/31( هعملکرد دان

  58/15  05/0  37/0  23/0  50/0  26/0  شاخص برداشت

YSI  21/0  19/1  97/0  58/0  19/0  11/33  

STI  19/0  61/1  42/1  57/0  28/0  93/49  

  آبی شدیدتنش کم

  81/1  70/2  03/149  12  155  143 روز تا ظهور سنبله

  04/1  05/2  12/197  8  201  193 روز تا رسیدگی

  32  75  43  30/48  49/8  59/17 (cm) ارتفاع

  cm(  50/3  10/8  60/4  69/5  89/0  77/15(طول سنبله 

  38/42  42/13  68/31  52  66  14 سنبله دانه در تعداد

  2g/m(  213  1029  816  62/575  75/172  01/30( عملکرد بیولوژیک

  g)(  17/2  29/4  12/2  15/3  47/0  02/15  هوزن صد دان

  2g/m(  35/73  56/445  21/372  95/213  01/73  12/34( عملکرد دانه

  88/16  06/0  37/0  37/0  57/0  20/0  شاخص برداشت

YSI 14/0  99/0  85/0  44/0  15/0  18/36  

STI  13/0  95/0  82/0  42/0  20/0  22/47  

  

ــ ــ  یتالق ــو زراع ــانیر یج ــ  03 ح ــو وحش ــا دو ج    Hsp21( یب

 نیشـتر یو ب نیکمتـر  تیـ نشان داد که در هر دو جمع) Hsp 45 و

ـ ترتبه یپیفنوت تنوع بیضر و  یدگیصـفت روز تـا رسـ    يبـرا  بی

 يبـرا  ییتنوع باال بی. ضر)3 و 2جدول تعداد دانه در سنبله بود (
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 یآبدر سه محیط رطوبتی عدم تنش، تنش کم HSP45با جو وحشی  03الین حاصل از تالقی رقم ریحان  81هاي توصیفی در . آماره3جدول 

  شدید یآبمتوسط و تنش کم

  ضریب تنوع فنوتیپی  انحراف معیار  میانگین  دامنه تغییرات  بیشینه  هکمین  متغیر

  عدم تنش

  10/2  15/3  75/149  13  156  143 روز تا ظهور سنبله

  05/1  17/2  03/206  12  210  198 روز تا رسیدگی

  60/36  10/114  50/50  35/89  22/10  44/11 (cm)ارتفاع گیاه 

  cm(  50/4  20/11  70/6  26/7  33/1  41/18(طول سنبله 

  05/43  38/19  03/45  73  93  20 تعداد دانه درسنبله

  2g/m(  536  2015  1479  07/1218  23/348  58/28( عملکرد بیولوژیک

  g)(  12/2  44/4  32/2  16/3  59/0  64/18  هوزن صد دان

  2g/m(  96/180  43/773  47/592  86/457  43/144  54/31( عملکرد دانه

  37/18  06/0  37/0  34/0  52/0  18/0  شاخص برداشت

  آبی متوسطتنش کم

  94/1  88/2  23/148  16  155  139 روز تا ظهور سنبله

  23/1  49/2  79/201  12  211  199 روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

  37  84  47  18/56  39/10  94/18 (cm)ارتفاع گیاه 

  cm(  2  8  6  58/5  27/1  91/22(طول سنبله 

  36/36  03/12  09/33  50  66  16 تعداد دانه درسنبله

  2g/m(  393  1479  1086  22/777  68/246  73/31( عملکرد بیولوژیک

  g)(  55/1  08/4  53/2  83/2  55/0  53/19  هوزن صد دان

  2g/m(  83/133  88/581  05/448  55/305  30/101  15/33( عملکرد دانه

  21/14  05/0  39/0  26/0  52/0  26/0  شاخص برداشت

YSI  21/0  66/1  44/1  72/0  31/0  98/42  

STI  14/0  75/1  60/1  68/0  35/0  15/52  

  آبی شدیدتنش کم

  2  97/2  20/148  17  155  138 روز تا ظهور سنبله

  73/0  45/1  59/197  6  200  194 روز تا رسیدگی

  32  71  39  11/47  09/8  18/17 (cm) ارتفاع

  cm(  37/4  10/9  72/4  11/6  04/1  14/17(طول سنبله 

  73/46  05/17  50/36  58  72  14 دانه درسنبله تعداد

  2g/m(  294  1566  1272  29/728  68/259  65/35( عملکرد بیولوژیک

  g)(  12/2  12/4  2  86/2  42/0  93/14  هوزن صد دان

  2g/m(  76/92  69/666  93/573  35/283  12/133  98/46( عملکرد دانه

  23/22  08/0  37/0  49/0  56/0  06/0  شاخص برداشت

YSI 17/0  99/2  81/2  72/0  51/0  01/71  

STI  16/0  23/2  07/2  64/0  44/0  71/69  

  

 دیتنش متوسـط و شـد   طی، در هر دو محYSIو  STI دو شاخص

 STIتنـوع شـاخص    بیکـه ضـر   ستیدر حال نیمشاهده شد و ا

ـ ). م2 بـود (جـدول   شتریب روز تـا ظهـور سـنبله و روز تـا      نیانگی

کمتـر از عـدم    تیـ در هر دو جمع دیتنش شد طیدر مح یدگیرس
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اسپانتانئوم.  یبا جو وحش یجو زراع یحاصل ازتالق F3 تیعملکرد دانه (گرم در مترمربع) ارقام شاهد در دو جمع نیانگیم سهی. مقا1شکل 

 .ستیدار ندر سطح پنج درصد معنی LSDدر هر تیمار، تفاوت بین دو جمعیت داراي حرف مشترك از نظر آماري بر اساس روش 

  

ـ لدبـه  توانـد تنش و تنش متوسط بود. این کاهش می فـرار از   لی

 نیتـر کاهش دوره رشد باشـد کـه از مهـم    قیاز طر آبیکمتنش 

  ).21و  18( است آبیکمتحمل به  يهاسمیمکان

  صفات مختلف يدو زمینه ژنتیکی برا نیانگیم سهیمقا

 3F تیـ عملکـرد دانـه ارقـام شـاهد در دو جمع     نیانگیم سهیمقا

انئوم اسـپانت  یبا دو گونه جـو وحشـ   یجو زراع یحاصل از تالق

مرکب ارقام شـاهد   هیتجز جی) نشان داده شده است. نتا1شکل (

بر عملکرد  پیدر ژنوت یرطوبت طیو مح طیمح ریثأنشان داد که ت

  داده نشده است). اندار شد (جدول نشیمعن 01/0دانه در سطح 

 3F تیـ در دو جمع یصـفات مـورد بررسـ    نیانگیـ م سهیمقا

جـو   یو نمونه وحشـ با د 03 حانیر یجو زراع یحاصل از تالق

)HSP21  وHSP45 نشــان داده شــده اســت. در  4جــدول ) در

با  03 حانیجو ر ینتاج حاصل از تالق نیانگیعدم تنش م طیمح

از نظر صفات ارتفاع بوته، وزن صـد دانـه،    HSP45 یجو وحش

 دانه و شاخص برداشت کمتر و از نظر صـفات روز تـا   کردعمل

 تنش طیبود. در مح گرید تیاز جمع شتریو تعداد دانه ب یدگیرس

بـا جـو    03 حـان یجـو ر  ینتـاج حاصـل از تالقـ    نیانگیمتوسط م

از نظر صفات ارتفاع بوته و وزن صد دانـه کمتـر    HSP45 یوحش

 گـر یت دیـ صفات نسبت بـه جمع  هیبود و در بق گرید تیاز جمع

ـ م دیتنش شد طیبود. در مح داریمعن ریغ حاصـل از  نتـاج   نیانگی

از نظر صفات طـول   HSP45 یبا جو وحش 03 حانیجو ر یتالق

و عملکـرد دانـه    کیـ ولوژیسنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکـرد ب 

نسـبت   داریو از نظر وزن صد دانه کاهش معن يداریمعن شیافزا

بـا والـد    ینتاج حاصـل از تالقـ   نیانگیداشت. م گرید تیبه جمع

از نظر عملکرد دانه کمتر از  عدم تنش طیدر شرا HSP45 یوحش

 شـتر یعملکرد آن ب نیانگیم دیدر تنش شد یبود ول گرید تیجمع

بود. عملکـرد   HSP21 یبا والد وحش یحاصل از تالق تیاز جمع

عـدم تـنش    طیدر شرا HSP45با والد  ینتاج حاصل از تالق نییپا

(ورس) آن  یدگیـ و خواب شـتر یب یشیرشد رو لیدلممکن است به

ـ   تواندیباشد، که م  اهیـ گ کیـ مورفولوژ يهـا یژگـ یو ریثأتحـت ت

ـ اهیگ یستادگیا يبرا یناکاف يروی(ن  یطـ یمح طیشـرا  نی) و همچن

  طوفان باشد. ایوزش باد و  ،یمانند بارندگ

 ینتاج حاصل از تالقـ  يهاپیژنوت يعملکرد دانه برا نیانگیم

 دیعدم تنش، تنش متوسط و تنش شـد  طیدر شرا HSP21با والد 

 یحـال  در بـود  مربعگرم در متر 214و  283، 511برابر با  بیترتبه

  HSP45بـا والـد    ینتـاج حاصـل از تالقـ    يهـا پیـ ژنوت يکه برا
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 يهاطیمح کیبه تفک ی) با جو زراع45HSP و 21HSP( جو یدو گونه وحش یحاصل از تالق 3F تیدو جمع نیانگیم سهی. مقا4جدول 

 صفات مختلف يبرا یرطوبت

   عدم تنش  تنش متوسط  دتنش شدی

HSP 45 HSP 21  HSP 45 HSP 21  HSP 45 HSP 21  صفات 

a2/148  a149   a2/148  a9/148   149/8a 149/9a  روز تا ظهور سنبله 

a6/197  197/1a  a8/201  a4/201   206 a b8/203   روز تا رسیدگی 

a11/47  a3/48   b18/56  a95/63   b35/89  a80/93    ارتفاع بوته)cm(  

a11/6  b69/5   a58/5  a68/5   a26/7  a90/6    طول سنبله)cm( 

a50/36  b68/31   a09/33  a64/32   a03/45  b05/39   دانه درسنبله تعداد 

a3/728  b6/575   a2/777  a9/747   a1/1218  a6/1200   2 (عملکرد بیولوژیکg/m( 

b86/2  a15/3   b83/2  a18/3   b16/3  a52/3   هوزن صد دان  g)( 

a4/328  a214   a6/305  a6/283   b9/457  a9/511   2 (عملکرد دانهg/m( 

a37/0  a37/0   a39/0  a37/0   b37/0  a42/0   شاخص برداشت 

 دار هستندمعنی 0/05دار نیستند و صفاتی که حروف غیر مشترك دارند در سطح صفاتی که حروف مشترك دارند معنی

 

  
). STIتنش متوسط( طیدر شرا ی) و شاخص تحمل به خشکYSIعملکرد ( يداریشاخص پا يبرا F3 تیدو جمع نیانگیم سهی. مقا2شکل 

  .ستیدار ندر سطح پنج درصد معنی LSDدر هر تیمار، تفاوت بین دو جمعیت دارا ي حرف مشترك از نظر آماري بر اساس روش 

 
در مترمربــع بــود  مگـر  283و  305، 457برابـر بــا   بیــترتبـه 

ــ). ا4(جــدول ــا نی ــه م جینت ــان داد ک ــنش ــه  نیانگی عملکــرد دان

 طیشـرا تحـت   HSP45با والد  ینتاج حاصل از تالق يهاپیژنوت

بـا   ینتـاج حاصـل از تالقـ    يهاپیبا ژنوت سهیدر مقا آبیکمتنش 

عملکـرد   لیداشـته و پتانسـ   يشتریب يداریثبات و پا HSP21والد 

ـ از جمع شتریب دیو تنش شد طتنش متوس طیآن در شرا  گـر ید تی

  است.

) و شـاخص  STI( آبـی کـم شاخص تحمل به تنش  نیانگیم

بـا   یجو زراعـ  یاز تالق) در نتاج حاصل YSIعملکرد ( يداریپا

از  شـتر یب دیتنش متوسط و شـد  طیدر شرا HSP45 یوالد وحش

دو  ینشان داد کـه تالقـ   جی). نتا3 و 2شکل بود ( گرید تیجمع

 ییهانیال جادیمنجر به ا یوالد ثابت اهل کیمتفاوت با  پیژنوت

با کشـت   زی) ن23( ي. زهراوشودمی یمتفاوت آبیکمبا تحمل به 

 عـدم تـنش و    طیجو اسـپانتانئوم در شـرا   پیژنوت 36 یابیو ارز
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. دیتنش شد طی) در شراSTI( ی) و شاخص تحمل به خشکYSIعملکرد ( يداریشاخص پا يبرا F3 تیدو جمع نیانگیم سهی. مقا3شکل 

  .ستیدار ندر سطح پنج درصد معنی LSDدر هر تیمار، تفاوت بین دو جمعیت داراي حرف مشترك از نظر آماري بر اساس روش 
  

و  يریـ گتحمـل بـه تـنش را انـدازه     يهـا شاخص ،آبیکمتنش 

 ییشناسـا  يشـاخص بـرا   نیترمناسب عنوانرا به STIشاخص 

 نیهمچنـ  ي. وکـرد  یمعرفـ  آبیکممتحمل به تنش  يهاپیژنوت

 منشـأ  يشـده دارا  ییمتحمـل شناسـا   يهـا پینشان داد که ژنوت

  ند.هست یمتفاوت

مطالعه حاضر همبستگی ساده بین صفات نیـز محاسـبه    در

ـ     جیشد (نتا  جیطـور خالصـه نتـا   هنشـان داده نشـده اسـت). ب

بـا هـر دو والـد     یدر نتاج حاصـل از تالقـ   یهمبستگ بیضرا

HSP21  وHSP45   مشـخص   دیدر تنش متوسط و تـنش شـد

ـ  کرد عملکـرد دانـه و صـفات ارتفـاع بوتـه، عملکـرد        نیکه ب

 يداری) و شاخص پاSTI( آبیکمبه  حملاخص تش ک،یولوژیب

 01/0در سـطخ   يداریمثبت و معنـ  ی) همبستگYSIعملکرد (

  وجود دارد.

  

  یاصل يهالفهؤپالت مينمودار با میترس

 در هـا ژنوتیـپ  گزینش براي اصلی هايلفهؤاز روش م استفاده

 شـده  مطرح مداکار روش یک عنوانبه مختلف محیطی شرایط

را بـر   هـا پی) پراکنش ژنوت13و همکاران ( يوکال). 11( است

 يهـا تیـ موقع و هـا در سـال  یلفه اصـل ؤپالت دو مياساس با

و  یو عــدم تــنش بررســ آبــیکــمتــنش  طیمختلــف در شــرا

نـد. در  کردرا مشـخص   طیپر عملکرد در هر شرا يهاپیژنوت

 81 يرو هامؤلفهبه  هیعدم تنش تجز طیمطالعه حاضر در شرا

 یبا جو وحشـ  03 حانیر یجو زراع یتالقحاصل از  پیژنوت

HSP21  درصـد از   52 ییو ابتـدا  یاصل مؤلفهنشان داد که دو

 95/33 اول مؤلفه ).الف - 4شکل(کردند  هیرا توج راتییکل تغ

ـ را توج راتییـ درصد از کـل تغ  مربـوط بـه    بیکـرد. ضـرا   هی

 مؤلفهدر این  کیولوژیعملکرد دانه، وزن صد دانه و عملکرد ب

شـد.   يذارگـ نام کیولوژیبعملکرد  مؤلفه نیدند بنابراباالتر بو

ـ را توج راتییـ درصد از کـل تغ  22/18 مؤلفه نیدوم کـرد و   هی

با صفات روز تا ظهور سـنبله و روز   ییمثبت و باال یهمبستگ

نـام نهـاده    کیفنولوژ مؤلفهداشت که  کیولوژیریف یدگیتا رس

اول  يهالفهمؤاز نظر ییباال ریکه مقاد ییهاپیشد. در کل ژنوت

 نیـ دوم را دارند، مطلوب هستند. بـر ا  مؤلفهاز  یکم ریو مقاد

 نییکه در سـمت راسـت و پـا    578و  588 يهاپیاساس ژنوت

ـ بـا تول  ییهـا پیـ ژنوت عنـوان به اند،گرفته قرار شکل بـذر و   دی

. در دیگـر  شـوند یم یکوتاه معرف يو دوره فنولوژ ادیعلوفه ز

) (شـکل  HSP45 یوالد وحشـ  با یتالقی (نتاج حاصل از تالق

 هیــرا توج راتییــدرصــد از کــل تغ 48اول  مؤلفــه) دو ب - 4

 کـرد  هیرا توج راتییدرصد از کل تغ 71/24اول  مؤلفهکردند. 

با صفات عملکرد دانـه و عملکـرد    ییمثبت و باال یو همبستگ

 يگـذار نـام  کیولوژیعملکرد ب مؤلفهداشت بنابراین  کیولوژیب

 و  کـرد  هیرا توج راتییدرصد کل تغ 72/23 مؤلفه نیشد. دوم
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جو زراعی ریحان  3F هاي نسلشاخص براي ژنوتیپ هاي اصلی با استفاده از صفات مرفولوژیک، فنولوژیک ومایش تجزیه به مؤلفه. ن4شکل 

 HSP45تنش متوسط ) د،  Hsp21تنش متوسط ) ج، HSP45 محیط عدم تنش تالقی) ب،  HSP21 عدم تنش) الفوحشی در شرایط  با جو 03

فاع بوته برحسب : ارت PH: روز تا رسیدگی فیزیولوژیک،DRروز تا ظهور سنبله،  Hsp45 .DPتنش شدید ) و و Hsp21 تنش شدید )ه، 

: وزن صد دانه، HKWمربع، : عملکرد بیولوژیک برحسب گرم بر مترBY: تعداد دانه در سنبله، NS، مترسانتی : طول سنبله برحسبLS، مترسانتی

GYمربع، : عملکرد دانه بر حسب گرم بر مترHI ،شاخص برداشت :YSI شاخص پایداري و :STIخشکی به تحمل : شاخص 

 
 کیـ ولوژیزیف یدگیبا صفات روز تا رس ییباال یمنف یهمبستگ

کـه   707 پینام نهاده شد. ژنوت يدوره فنولوژ مؤلفهداشت که 

عملکـرد   لیبا پتانس یپیژنوت عنوانقرار دارد، به شکل يدر باال

  . شد یکوتاه معرف يباال و دوره فنولوژ کیولوژیب

 پیژنوت 81 يرو هامؤلفهبه  هینش متوسط تجزت طیشرا در

 HSP21 یبا جو وحشـ  03 حانیر یجو زراع یحاصل از تالق
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درصـد از کـل    50یاصـل  مؤلفـه ) نشان داد که دو ج- 4(شکل 

ـ تغ ـ را توج راتیی درصـد از کـل    51/33اول  مؤلفـه نـد.  کرد هی

 نوز ک،یـ ولوژیو با صـفات عملکـرد ب   کرد هیرا توج راتییتغ

نشان دادنـد.   ییمثبت و باال یرد دانه همبستگصد دانه و عملک

 يگـذار نـام  کیولوژیعملکرد ب مؤلفهبه نام  مؤلفه نیا نیبنابرا

را  راتییــدرصــد از کــل تغ 43/16دوم  مؤلفــه نیشــد. همچنــ

با صفات روز تـا ظهـور سـنبله،     یمنف یکرد و همبستگ هیتوج

 نیـ و ارتفاع بوته داشت که بـر ا  کیولوژیریف یدگیروز تا رس

به خـاطر   584 پیشد. ژنوت يگذارفنولوژیک نام مؤلفهساس ا

 کمینهعملکرد و  بیشینهاول و دوم،  مؤلفه ییباال ریداشتن مقاد

 لیداراي پتانسـ  پیـ عنـوان ژنوت روز تا رسیدگی را داشت و به

بـا   ی. نتـاج حاصـل از تالقـ   شد یمناسب معرف ياقتصاد دیتول

اول  مؤلفـه دو ) نشان داد که د - 4 شکل( HSP45 یوالد وحش

 80/28اول  مؤلفه. کرد هیرا توج راتییدرصد از کل تغ 93/52

ـ را توج راتییـ درصد از کـل تغ  و  یمنفـ  یکـرد و همبسـتگ   هی

و  ارتفاع بوتـه  ک،یولوژیعملکرد دانه، عملکرد ب با صفات ییباال

STI .کیـ ولوژیاول به نام عملکـرد ب  مؤلفهاساس  نیبر ا داشت 

ـ را توج راتییـ درصد کل تغ 13/24دوم  مؤلفهشد.  يگذارمنا  هی

و  یدگیبـا صـفات روز تـا رسـ     ییمثبت و باال یو همبستگ کرد

دوم بـه نـام دوره    مؤلفـه  نیروز تا ظهـور سـنبله داشـت. بنـابرا    

اول  مؤلفـه مقدار  نیباالتر 728 پیشد. ژنوت يگذارنام يفنولوژ

 کمینـه و  کیـ ولوژیب دعملکـر بیشـینه  عنوان و دوم را دارد که به

تـنش   طی. بـه همـین ترتیـب در شـرا    شد یمعرف يدوره فنولوژ

حاصـل از   یجو زراع پیژنوت 81 يرو هامؤلفهبه  هیتجز دیشد

 - 4(شکل  HSP21 یبا جو وحش 03 حانیر یجو زراع یتالق

با صـفات   ییت و باالمثب یاول همبستگ مؤلفه) نشان داد که ه

اول را  مؤلفـه اساس  نیکه بر ا دارد YSIو  STIعملکرد دانه، 

 مؤلفـه شد.  يگذارنام آبیکمشاخص تحمل به  يامؤلفهبه نام 

دوم با صفات روز تا ظهور سنبله، طول سنبله و تعداد دانـه در  

ـ تول لیرا نشـان داد و پتانسـ   ییمثبت و باال یسنبله همبستگ  دی

با  یشد. همین روند در جمعیت حاصل از تالق يگذاربذر نام

) دیده شـد. در مجمـوع در   و - 4(شکل  HSP45 یوحش الدو

 HSP45و در جمعیــــت  529ژنوتیــــپ  HSP21جمعیــــت 

  انتخاب شدند.  715و  725 يهاپیژنوت

  

  یتحمل به تنش خشک يبرا هاپیژنوت يغربالگر

ـ  آبـی کـم متحمل به تـنش   يهاپیژنوت ییشناسا يبرا اج در نت

ــ ــل از تالق ــ  یحاص ــد وحش ــا وال ــتفاده از  HSP21 یب ــا اس ب

عنـوان  (به STI پالت شاخصيتحمل به تنش، با يهاشاخص

عنـوان شـاخص پایـداري)    (بـه  YSIشاخص تحمل) در مقابل 

 یطور کلنشان داد به جی. نتاشد میجداگانه ترس طیهر مح يبرا

 ینییپـا  YSIباال مقدار شـاخص   STIشاخص  يدارا يهانیال

، 573 يهانی) الالف - 5 شکلتنش متوسط ( طیدارند. در شرا

ــاخص پا 648و  641، 576، 582 ــشـ ــرد  يداریـ  YSIعملکـ

 یشاخص تحمل به خشـک  584شماره  نیداشتند و ال يشتریب

STI ــاال ــداشــت. ال ییب ــانی ــر دو  609و  614 يه از نظــر ه

ب)  - 5(شـکل   دیتنش شد طیشاخص مطلوب بودند. در شرا

 آبـی کمعملکرد و شاخص تحمل به  يداریپاشاخص  نیباالتر

از  616شـماره   نیبود. ال 592و  573 نیمربوط به ال بیترتبه

 يبرتـر بـود. بـرا    دیتـنش شـد   طینظر هر دو شاخص در شرا

در نتاج حاصل از  آبیکممتحمل به تنش  يهاپیژنوت ییشناسا

تحمل  يهابا استفاده از شاخص HSP45 یوحش والدبا  یتالق

تنش  طیدر شرا YSIدر مقابل  STIپالت شاخص يبا به تنش،

). نتــایج نشــان داد کــه الــف - 6شــکل متوســط ترســیم شــد (

 يشـتر یب YSIعملکـرد   يداری، شاخص پا709، 703 يهانیال

 STI آبـی کـم شـاخص تحمـل بـه     715شماره  نیداشتند و ال

از نظر هر دو شاخص برتر بودند. در  671 نیداشت. ال ییباال

 يداریـ شـاخص پا  نیب) باالتر - 6(شکل  دیدتنش ش طیشرا

 نیـ مربوط بـه ال  بیترتبه آبیکمعملکرد و شاخص تحمل به 

از نظر هـر دو شـاخص در    725شماره  نیبود. ال 715و  709

  برتر بود.  دیتنش شد طیشرا

عملکـرد در   يداریدهنده پانشان YSI شترشاخصیب مقدار

بـاال در دو  عملکرد  یبه معن STIشاخص  يتنش و برا طیشرا

که از نظر هر دو  ییهانیال نی. بنابرااستشاهد و تنش  طیمح
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  .21HSP یبا جو وحش 03 یحانرقم ر یحاصل از تالق ینال 81آبی درتحمل به کم هايپالت و شاخصي. با5شکل 

  یدتنش شد یطدر شرا YSIدر مقابل شاخص  STIب) شاخص  و درتنش متوسط YSIدر مقابل شاخص  STIشاخص  )الف

  

  
 

  . 45HSP یبا جو وحش03 یحانرقم ر یحاصل از تالق ینال 81آبی درتحمل به کم هايپالت و شاخصي. با6شکل 

  یدتنش شد یطدر شرا YSIدر مقابل شاخص  STIب) شاخص  و در تنش متوسط YSIدر مقابل شاخص  STIشاخص  )الف

  



  ....متفاوت یدر دو زمینه ژنتیک ياونهبین گ یحاصل از تالق يهاارزیابی الین

  

65  

 طیدر محـ  ییعملکـرد بـاال   ،داشته باشند ییشاخص مقدار باال

قادر به حفـظ عملکـرد    زیتنش ن طیعدم تنش داشته و در شرا

ـ اهم ییهـا نیال نیچن رونیخواهند بود. از ا  يبـرا  يادیـ ز تی

کـه   یمنـاطق  ایـ جه هستند و موا آبیکمکه با  یکشت در مناطق

ـ بـه و  ییهواوآب راتیینوسانات تغ بـه   یاز سـال  یبارنـدگ  ژهی

دارند. نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد    ،است ادیز گرید یسال

از جو از طریق تالقـی   متحمل بسیار هايکه امکان ایجاد الین

برگشی جـو زراعـی و جـو وحشـی اسـپانتانئوم وجـود دارد.       

 بـه  حاصـله  هـاي کی در الیـن همچنین سطح تحمـل بـه خشـ   

 جـو  تالقی که طوريهب. داشت بستگی نیز دهنده والد ژنوتیپ

 هـاي منجـر بـه ایجـاد الیـن     HSP21 وحشـی  والـد  بـا  زراعی

د. از شـ  HSP45 حشـی و والـد  با تالقی با مقایسه در متفاوتی

بـوده و   یاسپانتانئوم متحمل به خشـک  یحشوآنجایی که گونه 

فــت عملکــرد بســیار نــاچیزي از ا آبــیکــمتــنش  طیدر شــرا

 حـاکی  ،حاصـله  هاي)، تحمل باال در الین16برخوردار است (

 جـو  ژنتیکـی  زمینـه  بـه  خشـکی  بـه  مقاومت هايژن انتقال از

بودنـد در شـرایط    ادرقـ  هـا الین این که طوريهب است زراعی

کویري اصفهان در صورت قطع آبیاري در بهار، رشد رویشـی  

سانده و عملکـرد قابـل قبـولی نیـز     و زایشی خود را به پایان ر

 هـاي تالقـی  انجـام  از قبـل  کـه  ايداشته باشند. در مطالعه پایه

ــه ــر مطالع ــدین روي حاض ــی وال ــن وحش ــت دو ای  و جمعی

اهلی و وحشی جو در شرایط  قامار از دیگري متنوع پالسمژرم

 وحشی گونه که داد نشان نتایج ،)3( شد انجام مشابه ايمنطقه

 دارد اهلـی  گونـه  بـا  زیـادي  تفـاوت  ايیشـه ر ستمسی نظر از

 از اسـت  قـادر  پـایین  اعمـاق  از رطوبـت  جـذب  با که طوريهب

 دیگر همراهبه پدیده این. ببرد بهره خاك در شده ذخیره رطوبت

در گونه وحشی منجر به بـروز تحمـل    یولوژیکیفیز هايتفاوت

ده که به نسل بعد نیز منتقل شده اسـت.  شبه خشکی باال در آن 

 و گرفتـه  صورت هادر این پژوهش غربالگري اولیه در بین الین

 زراعـی  مشـابه  هايویژگی که خالص هايالین بعد هاينسل در

ینش گـز  دارنـد  باالیی خشکی به تحمل طرفی از و باشند داشته

  خواهند شد. 

  

  يریگجهینت

ـ    3Fدر نسل  تیمطالعه دو جمع نیا در  یکه حاصـل نتـاج تالق

 جـاد ی) اHSP21 ،HSP45( یبا دو نمونه جـو وحشـ   یجو زراع

رقـم جـو    یکیژنت نهیرا در زم یاز تنوع جو وحش یشد که بخش

ـ بـه ا  03 حانیم ر. از رقشودیشامل م 03 حانیر فهیردشش  نی

 یکـ ینتژ نـه یزم کیدر  یجو وحش يهااستفاده شد که آلل لیدل

. نتـاج حاصـل   شـوند یمـ  یابیارز یزراع طیبه شرا افتهیسازگار 

 یهمه صفات مـورد بررسـ   يبرا يادیز یکیدهنده تنوع ژنتنشان

حاصـل   3Fنشان داد که در نسـل   جیحاصل بود. نتا يهانیدر ال

ـ امکان  یوحش يهابا گونه یجو اهل ياگونه نیب یاز تالق  افتنی

در  آبـی کمنسبت به تنش  ترمتحمل و باالتر عملکرد با هايالین

ـ ا نشیوجود دارد و بـا گـز   یو وحش یاهل نیبا والد سهیمقا  نی

خـالص   نیال دیتول توانیدر حال تفرق، م يهانسل یط هاالین

 يهـا پیژنوتکرد. استفاده از  ریپذرا امکان آبیکممتحمل به تنش 

منجـر بـه    توانـد یجو م یبا رقم زراع یمتفاوت در تالق یوحش

اسـاس   د کـه بـر  شـو  آبـی کـم متفاوت از نظـر تحمـل بـه     نتاج

و  آبیکممتحمل به  يهانیال یدر هر تالق رهیچندمتغ يهاروش

  شدند. ییبراي ادامه پژوهش شناسا دیپر تول
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Abstract 

Domestication and artificial selection have reduced the level of genetic variation in barley. Inter-specific hybridization 

is one of the most valuable ways to restore at least part of the lost variation. This study aimed to investigate genetic 

diversity and screening barley lines which possessed the desired traits, as well as drought tolerance, within two F3 

populations derived by crossing a cultivated variety (Reihan 03) with two wild genotypes (HSP21 and HSP45). For this 

purpose, 162 F3 lines (including 81 lines from each breeding population) were evaluated in three different environments 

including no stress, moderate drought stress and severe drought stress. The results showed that in both populations, the 

greatest and smallest variation was obtained for the number of grains per spike and the number of days to physiological 

maturity, respectively. Mean of the plant height and 100-grain weight in the offspring obtained by crossing with HSP21 

were lower than those of the population obtained by HSP45 under the moderate stress environment. Under severe stress 

environment, the offspring obtained by crossing Reihan 03 with the wild barley genotype HSP45 showed the increase 

of  spike length, number of grains per spike, biological yield and grain yield, and the decrease of the 100-grain weight, 

as compared to the offspring obtained by crossing Reihan 03 with HSP21. The correlation coefficient analysis for the 

offspring resulting from crossing Reihan 03 with HSP21 in moderate and severe stress environments showed that grain 

yield was positively correlated with plant height, biological yield, stress tolerance index (STI) and yield stability index 

(YSI). The highest grain yield in (HSP21*Reihan 03) derived genotypes, in both control and moderate stress conditions, 

was revealed by the genotype 584, whereas the highest value in the severe stress condition belonged to the genotype 

592 . The highest grain yield in (HSP45*Reihan 03) derived genotypes, in the three mentioned environments, was 

observed for the genotype numbers 689, 671 and 715, respectively. High-yielding lines in both no stress and drought 

stress conditions were identified by applying multivariate procedures and drought tolerance indices for further studies. 
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