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چکیده
بهمنظور ارزیابی پایداری عملکرد الینهای امیدبخش جو ،تعداد  6الین و رقم بهمن در قالب طرح بلوکهای کامالً
تصادفی در دو شرایط آبیاریکامل و تنش کمآبی انتهای فصل در سالهای زراعی  63-61مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج میانگین دو ساله عملکرد دانه نشان داد در شرایط آبیاریکامل الینهای ( 6 ،2 ،1 ،4 ،3رقم جلگه) و  51بین  51تا
 32درصد و تحت شرایط تنش کمآبی الینهای  2 ،7و ( 6رقم جلگه) بین  51تا  56درصد نسبت به رقم بهمن (شاهد)
افزایش عملکرد داشتند .بر اساس شاخصهای  STI ،HARM ،MPو GMPالینهای  2و ( 6رقم جلگه) بهعنوان
متحملترین الینهای امیدبخش جو نسبت به شرایط تنش کمآبی شناخته شدند .تجزیه کالستر بر اساس شاخصهای
تحمل به خشکی ،ژنوتیپهای جو را در سه کالستر قرار داد .نتایج نشان داد میزان فعالیت آنزیمهای ،CAT ،GPX
 H2O2 ،MDAو  SODدر شرایط تنش کمآبی نسبت به آبیاری کامل افزایش نشان دادند .آنزیم سوپراکسیددسموتاز
بهدلیل داشتن باالترین همبستگی مثبت و معنیدار با عملکرد دانه ،موثرترین آنزیم در تحمل گیاه به شرایط تنش کمآبی
تشخیص داده شد .نتایج تجزیه کالستر بر اساس خصوصیات آنتی اکسیدانتی نشان داد که ده ژنوتیپ مورد مطالعه در
دو کالستر قرار گرفتند که کالستر دوم شامل الینهای  2 ،7 ،5و ( 6رقم جلگه) به عنوان متحملترین الینهای امیدبخش
جو معرفی شدند .در نهایت بر اساس کلیه شاخص های مورد بررسی الینهای شماره  2و ( 6رقم جلگه) بهعنوان
الینهای برتر از رقم بهمن در شرایط آبیاری کامل و محتملترین الینهای جو نسبت به تنش کمآبی شناسایی شدند.
واژه های کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدانت ،شاخصهای تحمل ،عملکرد دانه ،خشکی ،الینهای جو
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Abstract
Yield of barley elite lines and Bahman genotype (control) evaluated by complete block design
experiment under full irrigation and water deficit stress conditions in 2013-2015. The results of two years'
mean revealed that grain yield under complete irrigation condition for lines 3, 4, 5, 7, 9 (Golgeh cultivar) and
10 between 15 to 37 percent and under stress condition, lines 2, 7 and 9 (Golgeh cultivar) between 15 to 19
percent were higher than Bahman cultivar (Control). Based on MP, HARM, STI and GMP indices, lines 7
and 9 (Golgeh cultivar) were identified as the most tolerant barley elite lines under stress condition. Cluster
analysis based on drought tolerance indices placed barley genotypes in three clusters. The generation
amount of enzymes GPX, CAT, MDA, H2O2 and SOD increased under stress compared to complete
irrigation condition, Superoxide dismutase enzyme (SOD) due to the highest positive and significant
correlation with seed yield, was detected as the most effective enzyme in tolerance to drought stress
condition. The results of cluster analysis based on antioxidant properties showed that the studied lines were
placed in two clusters, which second cluster including lines 1, 2, 7 and 9 (Golgeh cultivar) were presented as
tolerant barley elite lines. Finally, regarding to all the indicators studied, lines 7 and 9 (Golgeh) were
identified as superior lines compare with Bahman cultivar under normal and water deficit conditions and
were identified as most tolerated lines to water deficit condition.
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. دومین غله است،از نظر تولید و مصرف بعد از گندم

مقدمه

 مابقی،حدود دو سوم از کل جو در دنیا برای تغذیه دام

جو یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که از

.)7154 آن در صنعت بهکار میرود (نیکخواه و همکاران

لحاظ سطح زیر کشت و تولید چهارمین غله مهم در دنیا

کمبود بارندگی عامل اصلی تنش خشکی و کاهش

7153  سطح زیر کشت جو در دنیا در سال.میباشد

 اما محدودهای از کمبود،رطوبت خاک محسوب شده

541  میلیون هکتار و عملکرد آن بالغ بر46 بالغ بر

رطوبت خاک که روی گیاه تاثیر میگذارد به عواملی

 در ایران جو.)7151 میلیون تن گزارششده است (فاو

39

ارزیابی عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل ...
مانند سرعت تعرق ،واکنش گیاه به کم آبی و برخی از

محققین ژنوتیپهای  3، 75، 74و  31که دارای عملکرد

ویژگیهای مؤثر بر جذب آب از خاک بوسیله گیاه مرتبط

باال در شرایط آبیاریکامل و حداقل کاهش عملکرد در

است (جونز و همکاران  .)5695تنشهای محیطی باعث

شرایط تنش کمآبی بودند را به عنوان ژنوتیپهای برتر

بروز دامنه وسیعی از واکنشها در گیاهان ،از تغییر

آزمایش معرفی کردند و گزارش نمودند که

بیان ژن و متابولیسم سلول تا تغییر در سرعت رشد و

شاخصهای  STI ،GMPو MPبهترین شاخصها،

عملکرد گیاهان می شود )ردی و همکاران  )7114تنش

برای گزینش و تعیین ژنوتیپهای متحمل به تنش کمآبی

خشکی بیشتر از هر عامل محیطی دیگری رشد گیاهان

میباشند .مهدوی و همکاران ( )7157با ارزیابی تحمل

را محدود می کند (هانگ  )7111و وقتی حادث میشود

به خشکی در  71ژنوتیپ پیشرفته جو با استفاده از

که خروج آب از گیاه به واسطه فرآیند تعرق بیشتر از

شاخصهای تحمل به تنش ،گزارش نمودند که بیشترین

جذب آن از طریق ریشه باشد (شفرد و همکاران )7117

میانگین عملکرد در شرایط آبیاریکامل به ژنوتیپ  2و

لذا بررسی مقاومت واریته های زراعی به تنش خشکی

در شرایط تنش به ژنوتیپ  54تعلق داشت .از طرفی

از دیدگاه بهنژادی همواره مورد توجه بوده است .با

بیشترین میانگین هارمونیک ،میانگین هندسی بهرهوری،

توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور و

میانگین بهرهوری و شاخص تحمل مربوط به

محدودیت آب ،تهیه ارقام و الین هایی که در شرایط

ژنوتیپهای  55و  54بودند .همچنین این محققین

تنش آبی بتوانند عملکرد قابل قبول و پایداری داشته

گزارش نمودند که چهار شاخص ،GMP ،MP

باشند ضرورت دارد.

 HARMو  STIبهدلیل همبستگی باال با عملکرد دانه،

روشهای متعددی جهت بررسی پایداری عملکرد ارقام

مناسبترین شاخصها برای غربال کردن ژنوتیپها در

به محیط در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی ارائه

هر دو شرایط آزمایش میباشند.

شده اند .مقایسه عملکرد در شرایط محیطی متضاد

گیاهان

از

استراتژیهای

مختلفی

شامل

(تنش و بدون تنش) وگزینش؛ ژنوتیپهایی که به هر دو

سیستمهای دفاعی آنتیاکسیدانت آنزیمی و غیر آنزیمی

محیط سازگارند ،هدف اصلی این گونه آزمایش ها است

برای محدود کردن و یا کاهش سمیت گونههای فعال

(اهدایی و همکاران  .)5699ارزیابی مواد پیشرفته

اکسیژن استفاده میکنند (کریسن و مولینوکس .)7117

اصالحی در چنین شرایطی این امکان را فرآهم می آورد

آنزیمهای آنتیاکسیدانت  GPX ،CAT ،SODو RGD

که عالوه بر شناسایی الینها /ارقام دارای پایداری

نقش کلیدی در تولید و یا کاهش  H2O2بازی میکنند

عملکرد در هر دو شرایط ،ژنوتیپ هایی شناسایی شوند

(ژن و همکاران  .)7116یکی از تاثیرات معمول تنش

که مناسب شرایط متفاوت رطوبتی باشند .گزینش تحت

خشکی ،افزایش تولید گونههای اکسیژن آزاد ()ROS5

شرایط مطلوب ،گزینش تحت شرایط تنش کامل و

ازجمله رادیکال سوپراکسید ( ،)O2-پراکسید هیدروژن

گزینش توام تحت هر دو شرایط سه استراتژی عمده ای

( )H2O2و رادیکال هیدروکسیل ( )OH-از طریق افزایش

هستند که برای انتخاب ارقام متحمل به تنش پیشنهاد

کمبود الکترون در مولکول اکسیژن است (والنتوویک و

شد هاند (کالهوم و همکاران .)5664

همکاران  .)7119توکل افشاری و همکاران ( )7112با

اقبالی و همکاران ( )7159با ارزیابی  41الین

مطالعه تاثیر پیری بذر بر صفات جوانهزنی و فعالیت

هاپلوئید مضاعفشده جو با استفاده از شاخصهای

کاتاالز و پراکسیداز در

آنزیمهای آنتیاکسیدانت

تحمل به تنش کمآبی گزارش نمودند بین ژنوتیپها از
نظر عملکرد دانه ،تنوع ژنتیکی باال وجود دارد .این

- reactive oxygen species

1
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ژنوتیپهای جو بیان نمودند فعالیت این آنزیمها در

و پراکسیداز نیز از هیدروژن پراکسید بهعنوان پذیرنده

ژنوتیپ با بنیه ضعیف کمتر از ژنوتیپ با بنیه قوی بود.

الکترون برای کاتالیز تعدادی از واکنشهای اکسیداتیو

همچنن نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت آنزیم کاتاالز

استفاده میکند.

بیشتر تحت تاثیر پیری زودرس قرار گرفت و این آنزیم

با توجه به نیاز روزافزون کشور به تولید علوفه و

نقش کلیدیتری در جوانهزنی نسبت به آنزیم پراکسیداز

همچنین بروز خشکسالیهای مکرر ،شناسایی ارقام و

داشت .محمدی و همکاران ( )7154با مطالعه تحمل ارقام

ژنوتیپهایی که در شرایط محدودیت آب بتوانند عملکرد

مختلف جو نسبت به تنش کمبود آب بیان نمودند تنوع

قابل قبولی را تولید کنند از اهمیت خاصی برخوردار

ژنتیکی باالیی بین ارقام مختلف جو در شرایط

میباشد .هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی

آبیاریکامل و تنش وجود داشت .این محققین بیان

الین/الینهای امیدبخش جو با پتانسیل تولید باال در

نمودند میانگین فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت در

شرایط آبیاریکامل و تنش کمآبی میباشد.

ارقام متحمل جو در شرایط تنش بهطور معنیداری
باالتر از شرایط آبیاریکامل بود .همچنین بین عملکرد
در شرایط تنش و آبیاری کامل همبستگی مثبت و
معنیداری وجود دارد .لذا ارقامیکه در شرایط آبیاری
کامل عملکرد خوبی داشتند در شرایط تنش از افت
عملکرد کمتری برخوردار بودند ،این محققین نتیجه
گرفتند که انتخاب ارقامیکه تحمل بیشتری برای کشت
در شرایط تنش دارند بهترین روش برای فایق آمدن بر
تنش کمبود آب میباشد .سیمونتاچی و همکاران ()5663
گزارش کردند که آنزیمهای آنتیاکسیدانت مهم،
پراکسیداز

و

کاتاالز

میباشند

که

ازبینبرنده

رادیکالهای آزاد هستند ،بطوریکه کاتاالز ،هیدروژن

مواد و روشها
بهمنظور شناسایی ژنوتیپهای متحمل به تنش
کمآبی و گزینش شاخصهای کمی و کیفی تحمل به
خشکی ،آزمایشهای جداگانهای در دو شرایط
آبیاریکامل و قطع آبیاری بعد از  %11درصد گلدهی
(تنش کمآبی مرحله پر شدن دانه) در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سالهای زراعی
 5363-61اجرا شد .در این پژوهش  6الین امیدبخش و
رقم بهمن (شاهد متحمل) (محمدی و همکاران  )7154در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار مورد
ارزیابی قرار گرفتند(جدول.)5

پراکسید ( )H2O2را سریع به آب و اکسیژن تبدیل میکند
جدول  -1مشخصات شجره ای ژنوتیپهای جو مورد مطالعه
شجره نامه
)Bahman (WA 2196-68/NY6005-18, F1//Scotia I
(EC82-6)TWWd85-37/Kavir
L.527/Hortland//ICNB93-328
YEA 38903/YEA475.4//73M430/3/Ceres//WI2192/Emir/3/Karoon
NC86/INTseg07
Grecale//Sonata/Arta
Makouee/C.C89//Rihane"s"/3/Roho/Mazurka
(EDBYT82-9)Rhn-03//L.527/NK1272
)EBYTC83-17 (MAKOUEE//ZARJOW/80-5151
(EBYTC84-10) Bereke-54

شماره ژنوتیپ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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پس از تهیه زمین ،کاشت بذور در کرتهایی بهطول

به تن در هکتار تبدیل گردید .الزم بذکر است در نیمه

 1متر و عرض  5/7متر با فاصله خطوط  71سانتیمتر

دوم سال  5361الین شماره  9بنام رقم گوهران برای

انجام شد .میزان تراکم بذر برای هر رقم  411بذر در

اقلیم معتدل بعنوان رقم متحمل به خشکی و الین شماره

متر مربع بود .یک نوبت آبیاری در پاییز جهت سبز

 6بنام رقم جلگه برای اقلیم سرد بعنوان رقم پرپتانسیل

نمودن بذور و استقرار آنها در خاک انجام شد .میزان

برای شرایط آبی معرفی شدند.

کود مصرفی براساس نتایج آزمون خاک و مبارزه با

چندین معیار برای گزینش ژنوتیپها بر اساس

علفهایهرز برای همه ارقام بطور یکسان مصرف شد.

عملکرد آنها در شرایط تنش و بـدون تنـش پیشنهاد

پس از رسیدگی کامل ،عملکرد دانه هر کرت برداشت و

شـده اسـت (فرناندز .)5667

YP .YS
(Y P ) 2

 شاخص تحمل تنش ()STI -شاخص تحمل ( )TOLو عملکرد متوسط ()MP

( روزیل و هامبلین ) 5695

) (YP  YS
2

 -شاخص حساسیت به تنش (( )SSSفیسچر و مورر )5629

MP 

ys
yp

STI 

TOL  YP  YS

SI  1 

 ys 
1 
 yp 



SSI 
SI

دررابطه فوق  SIمعادل شدت تنش است که مقدارش

شاخص کمتر باشد یعنی حساسیت ژنوتیپ به تنش

بین صفر تا یک می باشد .بطورکلی هرچه میزان این

کمتر است و مقاومت آن بیشتر میباشد..

GMP  Yp.Ys

 -متوسط قابلیت تولید (عملکرد هندسی) (( )PMGفرناندز )5667

)HARM  2(Yp.Ys
Yp  Ys

 شاخص میانگین هارمونیک (()MRAMاونس )7111 =YGعملکرد هر ژنوتیپ در محیط بدون تنش

 =YSعملکرد هر ژنوتیپ در محیط با تنش




 = Ypمیانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش

 = Ysمیانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط با تنش

مقادیر باالی شاخص های  MP ،HARM ،STI ،PMGو

( )5692و سوپر اکسید دسموتاز ( )SOD4از روش

مقادیر کم شاخص های  SSSو  TOLنشانه تحمل زیاد

دیندسا و همکاران ( )5695و میزان تخریب مولکولهای
1

چربی (  )MDAاز روش سایرام و همکاران ()5669

تنش و عملکرد بالقوه زیاد است.
همچنین برای اندازهگیری میزان آنزیمهای

استفاده گردید .تجزیه واریانس مرکب ،مقایسه میانگین

گلوتامین پرواکسیداز ( ،)GPX7کاتاالز (،)CAT3

به روش دانکن و همبستگی بین صفات از طریق نرم

پراکسیدهیدروژن ( )H2O2از روش پاگلیا و والنتاین

افزار  SASنسخه  6/4انجام شد .جهت تعیین برترین

2

- Superoxide Dismutase

4

- Malondialdehyde

5

- Glutathione Peroxidase
- Catalase

3

رستگاری ،میرشکاری و...
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ژنوتیپها در شرایط آبیاری کامل و تنش کمآبی از

عملکرد دانه داشتند ،رقم بهمن  79درصد کاهش عملکرد

روش آروناچاالم و باندیوپاندیای ( )5694استفاده شد.

دانه در شرایط تنش کمآبی نسبت به آبیاری کامل نشان

این روش براساس مقایسه میانگینها استوار است

داد ،الین  7با  51درصد و الین ( 9رقم گوهران) با 56

بطوریکه ژنوتیپهای دارای مجموع ارزش پایینتر

درصد کمترین کاهش عملکرد دانه در بین الینهای

بهترین رتبهها را به خود اختصاص میدهند .برای

مورد مطالعه نشان دادند ،رقم جلگه (الین  31 )6درصد

تجزیه کالستر با استفاده از روش  Wardsاز نرم افزار

کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش کمآبی نسبت به

 SPSSنسخه  73استفاده شد.

آبیاری کامل نشان داد (جدول .)3اقبالی و همکاران
( ،)7159مهدوی و همکاران ( )7157و تجلی و همکاران

نتایج و بحث

( )7157با مطالعه ارقام و الینهای جو در شرایط تنش

نتایج تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه در

خشکی و شرایط عدم تنش ،اختالف معنیداری بین

شرایط تنش و آبیاریکامل و نیز شاخصهای تحمل به

ژنوتیپها از نظر عملکرد دانه مشاهده کردند که بیان

خشکی در الینهای امیدبخش جو نشان داد که اختالف

نمودند این موضوع نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی باال

معنیداری بین الینهای امیدبخش جو وجود دارد

در بین ژنوتیپهای جو میباشد.

(تجزیه دادها نشان داده نشده است) .این موضوع بیان

از نظر شاخص تحمل به تنش ( )STIو میانگین

میدارد که بین الینهای مورد مطالعه جو اختالفات

هندسی بهره وری ( )GMPکه مقادیر باالی این

ژنتیکی وجود داشته و میتوان با اعمال روشهای

شاخصها ،نشان دهنده متحملتر بودن ارقام به تنش

صحیح ،بهترین رقم را در شرایط آبیاری کامل و تنش

میباشد .مشخص گردید که از لحاظ شاخص  STIرقم

انتخاب نمود (اقبالی و همکاران  7159و محمدی و

 6و از لحاظ شاخص  GMPرقم  2بیشترین میزان را

همکاران )7154

داشتند و به عنوان متحملترین الینهای امیدبخش جو

نتایج میانگین دو سال عملکرد دانه در شرایط

نسبت به تنش خشکی آخر فصل شناخته شدند .از

آبیاریکامل نشان داد که الینهای امیدبخش  9 ،7و 9

طرفی نیز مشخص گردید که الین شماره  9از لحاظ هر

(رقم گوهران) عملکرد دانه معادل رقم بهمن تولید

دو شاخص  STIو GMPکمترین مقدار را داشت و به

نمودند و سایر الینهای امیدبخش بین  ( 51الین  )3تا

عنوان حساسترین الین جو نسبت به تنش آخر فصل

 32درصد ( الین  )2افزایش عملکرد دانه داشتند .رقم

معرفی گشت (جدول  .)7طبق نظر صادق زاده اهری

جلگه (الین  )6نیز  79درصد عملکرد دانه بیشتر از رقم

( )7119بهترین شاخص برای گزینش ارقام ،شاخص

بهمن تولید نمود (جدول .)7تحت شرایط تنش کمآبی،

تحمل به تنش  STIمیباشد چون قادر است ارقامی را

عملکرد دانه الینهای امیدبخش  1 ، 4 ،3و ( 9رقم

که در هر دو شرایط تنش و بدون تنش عملکرد باالیی

گوهران) عملکرد دانه معادل رقم بهمن تولید نمودند،

دارند را شناسایی نمایند .به اعتقاد فرناندز ()5667

الینهای  9و  51بترتیب  74و  51درصد عملکرد دانه

بهترین شاخص برای گزینش ژنوتیپها ،شاخصهای

کمتر از شاهد تولید نمودند ،الینهای  2 ،7و ( 6رقم

 STIو  GMPمیباشند .چرا که قادر به شناسایی

جلگه) بترتیب  51 ،51و  56درصد نسبت به رقم بهمن

ژنوتیپهایی هستند که در هر دو محیط آبیاری کامل و

افزایش عملکرد دانه نشان دادند( .جدول  .)7مقایسه

تنش عملکرد باالیی تولید میکنند.

عملکرد دانه الینهای امیدبخش در شرایط تنش کمآبی

از شاخص  TOLجهت گزینش ارقام متحمل و

با آبیاری کامل نشان داد همه الینها و رقم بهمن کاهش

سازگار به شرایط تنش استفاده میگردد .بطوریکه
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ارزیابی عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل ...
هرچقدر میزان شاخص تحمل  TOLکمتر باشد ،نشان

برای شرایط آبیاری کامل توصیه نمود .از طرفی نیز

دهنده تحمل نسبی رقم به شرایط تنش میباشد .با

مشخص گردید که الین شماره  9کمترین میزان شاخص

اینحال قابلتوجه است که انتخاب بر اساس شاخص

بهره وری متوسط  MPو شاخص میانگین هارمونیک

 TOLاغلب موجب انتخاب ژنوتیپهایی میشود که در

 HARMرا داشت لذا این رقم ضمن اینکه عملکرد

شرایط آبیاریکامل عملکرد پایینی دارند .بنابراین

پایینی در شرایط مطلوب آبیاری داشت نسبت به تنش

میتوان از این شاخص جهت انتخاب ارقام سازگار به

خشکی نیز حساس بود .سی و سه مرده ( )7119نیز

شرایط تنش استفاده نمود (روزیل و هامبلین .)5694

معتقد بود که شاخص  MPزمانی برای انتخاب

کمترین میزان شاخص تحمل  TOLبه الینهای  7 ،5و

ژنوتیپها تحت شرایط تنش بازده دارد که شدت تنش

 9اختصاص داشت و به عنوان متحملترین الینهای

زیاد نبوده و اختالف بین عملکرد در شرایط بدون تنش

امیدبخش جو به شرایط تنش شناخته شدند .از طرفی

و تنش نیز خیلی زیاد نباشد .به اعتقاد فرناندز ()5667

نیز مشخص گردید الینهای  1و  9بیشترین میزان

انتخاب بر اساس  MPموجب گزینش ژنوتیپهایی با

شاخص تحمل  TOLرا داشتند و به عنوان حساسترین

پتانسیل عملکرد باال میگردد.

الینهای امیدبخش جو به شرایط تنش معرفی شدند

بر اساس شاخص  SSIهر چقدر عملکرد یک

(جدول  .)7روزیل و هامبلین ( )5694در تحقیق خود ،دو

ژنوتیپ در محیط تنش خشکی به عملکرد در شرایط

شاخص  TOLو  MPرا مهمترین شاخصها جهت

آبیاری مطلوب ،نزدیکتر باشد ،حساسیت رقم به تنش

گزینش ارقام متحمل به تنش معرفی نمودند .این محققین

خشکی کمتر و پایداری عملکرد آن رقم بیشتر میباشد.

اظهار داشتند که انتخاب معیار گزینش ،به هدف

به عبارت دیگر هرچقدر میزان شاخص  SSIدر

اصالحگر بستگی دارد .اگر افزایش عملکرد در شرایط

رقمی کمتر باشد آن رقم به تنش خشکی متحمل تر

تنش مدنظر باشد ،شاخص  TOLمیتواند مفید باشد،

میباشد (چوکان و همکاران  .)7119در این تحقیق

اما اگر افزایش عملکرد در هر دو شرایط آبیاری کامل و

مشخص گردید که الینهای شماره  9و  7کمترین مقدار

تنش مورد نظر اطالحگر باشد ،بهتر است گزینش بر

این شاخص را داشتند و به عنوان متحملترین الینهای

اساس شاخص  MPانجام گیرد .در بررسی سی و سه

امیدبخش جو نسبت به شرایط تنش خشکی آخر فصل

مرده و همکاران ( )7119که برای ارزیابی مقاومت به

شناخته شدند (جدول  .)7از طرفی نیز مشخص گردید

خشکی  55رقم گندم نان انجام شده بود ،مشخص شد

که الین شماره  9بیشترین اختالف عملکرد در شرایط

که انتخاب ارقام بر اساس شاخص تحمل  TOLموجب

آبیاری مطلوب ( )Ypنسبت به عملکرد در شرایط تنش

کاهش عملکرد در شرایط عادی میشود.

خشکی ( )Ysداشتند .لذا این رقم به عنوان حساسترین

استفاده از شاخص بهره وری متوسط  MPو

الین امیدبخش جو نسبت به تنش خشکی آخر فصل

شاخص میانگین هارمونیک  HARMکه مقادیر باالی

معرفی گشت (جدول  .)7به گزارش شیری و همکاران

عددی آن نشان دهنده تحمل نسبی به تنش میباشد،

( )7151استفاده از شاخص  SSIبرای انتخاب ارقام

اغلب منجر به گزینش ارقامی با عملکرد باال در شرایط

متحمل یعنی با تغییرات کمتر عملکرد ولی احتماالً کم

آبیاری کامل ولی کم تحمل به شرایط تنش میگردد .در

بازده در هر دو شرایط است .بنابراین ،بهتر است از

این تحقیق مشخص شد الینهای  2و  6باالترین میزان

شاخص  SSIبرای حذف ارقام حساس ،نه برای انتخاب

شاخصهای  MPو  HARMرا در بین الینهای جو

ارقام متحمل به تنش استفاده کرد .از طرفی نادری و

مورد مطالعه داشتند (جدول  )7لذا میتوان این ارقام را

همکاران ( )7111معتقد بودند که شاخص ،SSI
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رستگاری ،میرشکاری و...

به تنش گروهبندی میکند.

ژنوتیپهای مورد مطالعه را بدون توجه به پتانسیل
عملکرد آنها ،به دو گروه ژنوتیپهای حساس و متحمل

جدول  - 2مقایسه الینهای امیدبخش جو بر اساس میانگین دو ساله عملکرد دانه و شاخصهای تحمل به خشکی
الین

Ys
()ton/ha

Yp
()ton/ha

STI

MP

TOL

GMP

SSI

4/11 c-d
1/76 c-d
4/55 b-c
1/63 c
1/16 c-d
3/94 b-c 4/12 c-d
5
4/49 a-c
1/59 d
4/11 a-c
1/67 c
1/27 a-c
4/56 a-b 4/97 b-d
7
4/79 c
1/41 b
4/45 a-c
5/61 a-b
1/21 a-c
3/12 b-c 1/79 a-d
3
4/11 a-c
1/49 b
4/93 a-b
5/71 b-c
1/27 a-c
3/91 a-c 1/49 a-d
4
4/13 a-c
1/11 b
4/29 a-b
7/79 a
1/23 a-c
3/11 c
9/13 a-b
1
3/13 d
1/94 a
3/21 c
7/79 a
1/46 d
7/29 d
4/91 b-d
9
1/55 a
1/36 b-c
1/73 a
5/16 a-c
1/91 a-b
4/71 a-b
9/79 a
2
4/15 c-d
1/71 d
4/11 b-c
5/19 c
1/12 c-d
3/96 b-c
4/41 d
9
1/15 a-b
1/36 b-c
1/51 a
5/94 a-c
1/61 a
4/34 a
1/91 a-c
6
4/37 b-c
1/11 b
4/19 a-b
5/49 b-c
1/92 b-d
3/79 c-d 1/99 a-c
51
* -میانگین های با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری در سطح احتمال  1/15تفاوت معنی داری ندارند.

HARM
4/11 c-d
4/49 a-c
4/59 c
4/39 a-c
4/35 b-c
3/47 d
4/66 a
3/69 c-d
4/67 a-b
4/55 c

داد (جدول  )3که الینهای شماره  2و  6به ترتیب با

رتبهبندی الینهای امیدبخش جو
در مجموع برای معرفی بهترین و ضعیفترین

کمترین رتبه (به ترتیب  55/1و  )57/1به عنوان بهترین

ارقام جو از لحاظ کلیه صفات از رتبهبندی الینهای

ارقام و الینهای شماره  5و  9به ترتیب با  71/1و 79/1

امیدبخش جو بر اساس کلیه شاخصهای تحمل با روش

باالترین رتبه به عنوان نامناسبترین ارقام نسبت به

آرانوچاالم و باندیوپاندیای استفاده گردید .نتایج نشان

تنش خشکی آخر فصل شناخته شدند.

جدول  -3رتبهبندی الینهای امیدبخش جو بر اساس میانگین دو ساله شاخصهای کمی
الین
5
7
3
4
1
9
2
9
6
51

Yp
3/1
3
7/1
7/1
5/1
3
5
4
7
7

Ys
7/1
5/1
7/1
7
3
4
5/1
7/1
5
3/1

STI
3/1
7
7
7
7
4
5/1
3/1
5
3

TOL
3
3
5/1
7/1
5
5
7
3
7
7/1

ضرایب همبستگی

MP
7/1
7
7
5/1
5/1
3
5
7/1
5
5/1

SSI
3/1
4
7
7
7
5
7/1
4
7/1
7

GMP
3/1
7
3
7
7
4
5
3/1
5/1
7/1

HARM
3/1
7
3
7
7/1
4
5
3/1
5/1
3

جمع کل
71/1
56/1
59/1
59/1
51/1
74
55/1
79/1
57/1
71

مطلوب و تنش خشکی استفاده نمود .زهراوی ()7116

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد (جدول )4

نیز طی مطالعه شاخصهای  GMP ،MP ،STIو

عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل و تنشخشکی با

 HARMرا در جو به عنوان معیارهای گزینش برتر

شاخصهای  GMP ،MP ،STIو  HARMهمبستگی

معرفی کردند .خوخار و همکاران ( )7157طی آزمایشی

مثبت و معنیداری دارد لذا از این شاخصها میتوان

با  57ژنوتیپ جو در دو شرایط تنش کم آبی و آبیاری

جهت گزینش ارقام دارای عملکرد باال در شرایط آبیاری

نرمال به این نتیجه رسیدند که تنش خشکی عملکرد
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ارزیابی عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل ...
برخی از ژنوتیپ ها را کاهش داد ،در حالیکه ژنوتیپ

( ) YIدر شرایط نرمال آبیاری نشان دادند ،در حالیکه

های دیگری به خشکی مقاومت نشان دادند ،که بعنوان

میانگین تولیدات ( ،)MPشاخص پایداری عملکرد (،)YSI

ژنوتیپ های متحمل به خشکی پیشنهاد شدند .همچنین

شاخص تحمل تنش ( ،)STIمیانگین هندسی تولیدات

نتایج آنها همبستگی معنیداری بین عملکرد دانه (،)Yp

( )GMPو شاخص عملکرد ( )YIعکس العمل زیادی به

میانگین تولید ( ،)MPشاخص تحمل خشکی (،)STI

شرایط تنش نشان دادند.

میانگین هندسی تولیدات ( )GMPو شاخص عملکرد
جدول  - 4ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه بر اساس میانگین دو سال
Ys
STI
TOL
MP
SSI
GMP
HARM

Yp

Ys

STI

1/35 ns
** 1/26
1/36 ns
** 1/92
1/39 ns
** 1/29
* 1/96

5
** 1/91
-1/49 ns
* 1/23
-1/19 ns
** 1/93
** 1/96

5
1/15
** 1/62
-1/531/ns53
** 1/69
** 1/69
** 1/69

TOL

5
1/14 ns
** 1/91
-1/12 ns
-1/52 ns

MP

5
-1/19 ns
** 1/69
** 1/61

SSI

5
-1/71 ns
-1/35 ns

GMP

5
** 1/66

* ** ،و  nsبه ترتیب معنی داری در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنی دار می باشد.

تجزیه کالستر

مورد مطالعه جو در سه کالستر قرار گرفتند .کالستر

جهت گزینش بهترین الینهای امیدبخش جو در

دو شامل الینهای  2و  6باالترین میزان شاخصهای

طی دو سال آزمایش بر اساس شاخصهای تحمل ،اقدام

 GMP ،MP ،STIو  HARMرا داشتند (جدول  )1و به

به تجزیه کالستر شد .اما از آنجایی که شاخصهای

عنوان متحملترین الینهای جو نسبت به تنش خشکی

 GMP ،MP ،STIو  HARMهمبستگی مثبت و

آخر فصل شناسایی شدند .از طرفی الینهای کالستر

معنیداری با عملکرد دانه هم در شرایط آبیاری کامل و

سوم شامل الینهای  1 ،4 ،3 ،7و  51مقاومت نسبی به

هم در شرایط تنش در طی دو سال داشتند تنها از این

شرایط تنش خشکی داشتند .در حالیکه الینهای کالستر

شاخصها جهت گروهبندی الینهای امیدبخش جو

اول شامل 9 ،5و  9کمترین مقدار شاخصهای ،STI

استفاده شد (سینگ  .)7111بر اساس دندروگرام حاصل

 GMP ،MPو  HARMرا داشتند و به عنوان

از تجزیه کالستر و نیز نتایج حاصل از میانگین

حساسترین الینهای جو نسبت به تنش خشکی آخر

شاخصهای  GMP ،MP ،STIو  HARMدر داخل هر

فصل معرفی گشتند (جدول .)1

کالستر مشخص گردید (شکل  5و جدول  )1که الینهای
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شکل  - 1دندروگرام حاصل از گروهبندی الینهای امیدبخش جو به روش  WARDبر اساس شاخصهای
 GMP ،MP ،STIو HARM
جدول  - 5میانگین شاخصهای  GMP ،MP ،STIو  HARMدر داخل هر کالستر
کالستر

الینهای داخل هر کالستر

STI

MP

GMP

HARM

5

9-9-5

1/11 c

3/69 c

3/99 c

3/91 c

7

6-2

1/99 a

1/52 a

1/19 a

4/69 a

1/25 b

4/19 a-b

4/43 a-b

4/76 b

3

51-1-4-3-7

* -میانگین های با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری در سطح احتمال  1/11تفاوت معنی
داری ندارند.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب آنزیمهای

مقایسه میانگین الینهای امیدبخش جو برای

مورد مطالعه در شرایط آبیاری کامل و تنش در

آنزیمهای آنتیاکسیدانت ( CAT ،SODو ،)GPX

الینهای امیدبخش جو نشان داد (نتایج نشان داده نشده

تخریب مولکولهای چربی و لیپیدها ( )HDAو

است) که اثر رقم بر روی تولید تمامیآنزیمهای

رادیکالهای آزاد اکسیژن ( )H2O2در شرایط آبیاری

آنتیاکسیدانت و نیز تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و

کامل و تنش خشکی آخر فصل نشان داد که در مجموع

تخرب مولکولهای چربی در سطح یک درصد بسیار

میزان این مواد در شرایط تنش خشکی بیشتر از شرایط

معنیدار میباشند و این موضوع نشان میدهد که

آبیاری کامل میباشد (جدول  .)9به عبارت دیگر وقتی

توانایی ارقام مورد مطالعه جو در سازگاری با شرایط

که الینهای امیدبخش جو در شرایط تنش خشکی قرار

تنش خشکی آخر فصل متفاوت بوده و تنوع ژنتیکی

میگیرند ،باعث افزایش رادیکالهای آزاد اکسیژن از

باالیی از این نظر در بین الینهای امیدبخش جو وجود

جمله  H2O2در داخل سلول شده و متعاقبا

دارد .این نتایج با نتایج حاصل از تحقیق محمدی و

ماکرومولکولهای سلولی که از مهمترین و حساسترین

همکاران ( )7154مطابقت داشت .جانسون و همکاران

آنها میتوان به مولکولهای چربی و لیپیدها اشاره کرد،

( )7113معتقد بودند که میزان فعالیتهای آنزیمهای

آسیب دیده و باعث افزایش میزان  MDAدر داخل

آنتیاکسیدانت تحت شرایط استرس خشکی ،نتنها در

سلول میشوند (باتاچارجی و موخرجی  .)7117در

داخل گونههای گیاهی بلکه در بین ارقام داخل یک گونه

چنین شرایطی گیاه برای اینکه از آسیب دیدگی های

متفاوت میباشد.

بیشتر جلوگیری کند اقدام به تولید آنزیمهای
آنتیاکسیدانت ( CAT ،SODو  )GPXمیکند .این

ارزیابی عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل ...
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آنزیم با از بین بردن رادیکالهای آزاد اکسیژن در داخل

باعث افزایش فعالیت پراکسیدهیدروژن (59/23 :H2O2

سلول ،باعث جلوگیری از تخریب ماکروملکولهای داخل

و  )59/34در داخل سلول شده و این امر تخریب چربی-

سلولی از جمله چربی ها و لیپیدها میشوند (سایرام و

ها را افزایش داد ( 35/63 :MDAو .)74/17

همکاران  . )7117از طرفی نتایج این تحقیق نشان داد که

سیمونتاچی و همکاران ( )5663نیز معتقد بودند که

هر چه میزان تولید آنزیمهای آنتیاکسیدانت در رقمی

هیدروژن پراکسید در بسیاری از واکنش های

بیشتر باشد آن رقم به شرایط تنش خشکی مقاومتر

متابولیکی تولید میشود و بسیار سمی است .لذا باید

میباشد و میتوان آن را برای محیطهای تنشزا توصیه

توسط آنزیمهای آنتیاکسیدانت بخصوص کاتاالز و

نمود .بیبردی و همکاران ( )7151بیان کردند که بخاطر

پراکسیداز به آب و اکسیژن شکسته شود و یا اینکه به

تخریب

عنوان پذیرنده الکترون در واکنش های متابولیکی سلول

ماکرومولکولها در گیاه ،سطح آنزیمهای آنتیاکسیدانت

مصرف شود .از طرفی کک مک و همکاران ( )5663بیان

در شرایط استرسهای محیطی از جمله شوری ،خشکی

نمودند که در الینهای مقاوم به تنش به دلیل اینکه

و گرما ،به طور معنیداری افزایش مییابد .بندوگلو و

سطح تولید و فعالیت آنتیاکسیدانتهای کاتاالز،

همکاران ( )7114بیان نمودند که اسیدهای چرب و

سوپراکسیددسموتاز و پراکسید باال میباشد .لذا

لیپیدها به رادیکالهای آزاد اکسیژن بسیار حساس

رادیکالهای آزاد در سطح ثابتی در سلول باقی میمانند

میباشند و در محیطهای اکسیداسیون ،شدیدا کاهش

و باعث کاهش آسیب دیدگی گیاه میشوند .همچنین

مییابند .لذا غشاهای سلولی اولین قسمتهای آسیب-

نتایج مقایسه میانگین آنزیمهای آنتیاکسیدانت در

پذیر در شرایط استرسزا میباشند و در چنین شرایطی

شرایط تنش نشان داد (جدول  )9که میزان تولید تمامی

میزان  MDAافزایش مییابد .بنابراین میزان  MDAیک

این آنزیمها در شرایط تنش افزایش چشمگیری در

معیار مناسب برای تعیین سطح پاسخ گیاهان به

مقایسه با شرایط آبیاری کامل داشته است که این نتایج

استرسهای محیطی میباشد.

با نتایج محمدی و همکاران ( ،)7154توکل افشاری و

افزایش

رادیکالهای

اکسیژن

آزاد

و

نتایج مقایسه میانگین آنزیمهای آنتیاکسیدانت

همکاران ( )7112که بیان نمودند الینهای مقاوم به

( CAT ،SODو  )GPXدر شرایط آبیاری کامل نشان

تنش ،سطح تولید و فعالیت آنتیاکسیدانتهای بیشتری

داد (جدول  )9که الینهای شماره  2و  6به ترتیب

دارند ،همخوانی داشت .از طرفی نیز مشخص گردید که

بیشترین میزان این آنزیمها را داشتند ( 4/59 :SODو

روند تولید آنزیمهای آنتیاکسیدانت در شرایط تنش

 3/12 :CAT ،3/36و  7/19و  7/11 :GPXو  )5/61و

خشکی تا حدودی همانند شرایط آبیاری کامل میباشد.

کردن

بطوریکه در این محیط نیز الینهای امیدبخش  2و 6

پراکسیدهیدروژن ( )H2O2ضمن کاهش میزان این عامل

بیشترین میزان تولید آنزیمهای آنتیاکسیدانت و متقابال

مخرب در سلول ،باعث کاهش آسیب دیدگی

کمترین میزان تولید  H2O2و  MDAرا داشتند و در

مولکولهای چربی و لیپیدهای غشای سلولی و متعاقبا

مجموع به عنوان مقاومترین ارقام جو به شرایط تنش

باعث کاهش میزان  MDAدر داخل سلول شدند

خشکی آخر فصل شناخته شدند .همچنین نیز مشخص

( 54/95 :H2O2و  9/91 :MDA 51/16و  .)6/52در

گردید که الینهای  9و  51در مقایسه با دیگر الینهای

مقابل الینهای  9و  51به دلیل اینکه کمترین میزان تولید

امیدبخش جو در مجموع کمترین میزان تولید آنزیمهای

آنزیمهای آنتیاکسیدانت را داشتند ( 7/59 :SODو

آنتیاکسیدانت را داشتند و این امر باعث شد تا میزان

 5/94 :CAT ،7/45و  5/24و  5/71 :GPXو  ،)5/14لذا

فعالیت پراکسیدهیدروژن ( )H2O2در داخل سلول

متقابال

به

دلیل

حذف

و

غیر

فعال
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افزایش و متعاقبا میزان آسیب پذیری مولکولهای

متوقف میکند .توکل افشاری و همکاران ( )7112در

چربی و لیپید موجود در غشای سلولی بیشتر باشد.

تحقیق خود نیز بیان نمود که فعالیت آنزیمهای

بنابراین این ارقام به عنوان حساسترین الینهای

آنتیاکسیدانت در ژنوتیپ با بنیه ضعیف کمتر از

امیدبخش جو شناخته شدند .موحدی دهنوی و همکاران

ژنوتیپ با نبیه قوی میباشد .همچنین دولت آبادیان و

( )7116نیز بیان نمودند که گونههای فعال اکسیژن

همکاران ( )7119بیان نمودند که افزایش میزان مالوندی

( O2- ،H2O2و  )OH-برای سلول سمی بوده و به دلیل

آلدهید یک پارامتر مهم در ارزیابی اکسیداسیون غشای

واکنش پذیری باال باعث تخریب  ،DNAپروتئین و

سلولی و ایجاد سمیت برای سلول میباشد.

چربی شده و در نهایت متابولیسم طبیعی سلول را

جدول  - 6مقایسه میانگین الینهای امیدبخش جو برای آنزیمهای مورد مطالعه در شرایط آبیاری کامل و تنش
رقم
5
7
3
4
1
9
2
9
6
51

SOD
آبیاری
3/56 a-b
7/21 b
3/47 a-b
7/19 b
3/51 a-b
3/13 a-b
4/59 a
7/59 b
3/36 a-b
7/45 b

CAT
تنش
9/35 b-d
9/99 b-c
1/37 c-e
4/65 d-f
9/15 b-e
4/27 e-f
9/64 a-b
3/67 f
9/74 a
4/47 f

آبیاری
7/55
a-bکامل
7/71 a-b
5/91 b
7/79 a-b
5/62 a-b
7/32 a-b
3/12 a
5/94 b
7/19 a-b
5/24 b

تنش
1/97 a-b
4/14 b-c
1/42 a-b
3/97 c
4/23 a-c
4/92 a-c
9/51 a
4/13 b-c
9/57 a
3/12 c

GPX
آبیاری
کامل5
/99 a
5/29 a
5/23 a-b
5/22 a
5/91 a-b
5/95 a
7/11 a
5/71 b-c
5/61 a
5/14 c

MDA

تنش
3/19 a-b
3/36 b
4/53 a-b
3/36 b
3/19 a-b
3/93 a-b
4/62 a
3/93 a-b
1/11 a
7/64 b

آبیاری
72/29 a-b
73/71 b
77/77 b
79/96 a-b
35/22 a
74/63 b
54/95 c
35/63 a
51/63 c
74/17 b

تنش
45/54 d-f
32/52 e-f
12/25 c
95/96 b-c
49/11 d
91/29 a-b
31/69 f
44/24 d-e
71/11 g
25/52 a

H 2O 2
آبیاری
کامل52
/14 a
6/24 b
51/92 a
54/69 a
54/42 a
54/69 a
9/91 b
59/23 a
6/52 b
59/34 a

تنش
79/15 c
76/71 b-c
31/17 b
31/77 b
31/41 b-c
33/56 b-c
79/79 c
47/72 a
76/15 b-c
43/91 a

* -میانگین های با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری در سطح احتمال  1/11تفاوت معنی داری ندارند.

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد (جدول  )2که

داد که در هر دو محیط تنش و آبیاری کامل بین

عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل و تنش با آنزیمهای

آنزیمهای آنتیاکسیدانت  CAT ،SODو GPX

آنتیاکسیدانت همبستگی مثبتی دارد .این نتیجه قابل

همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد و بین تمامی

پیش بینی و انتظار بود چرا که هر چه میزان تولید

این آنزیمها با  MDAو  H2O2همبستگی منفی و

آنزیمهای آنتیاکسیدانت در رقمی بیشتر باشد .این

معنیداری مشاهده شد .نتایج ضرایب همبستگی در

آنزیمها باعث حفاظت ماکرومولوکلهای سلولی

مجموع نشان داد که آنزیم سوپراکسید دسموتاز در

(پروتئین ،چربی و  )DNAدر برابر رادیکالهای آزاد

مقایسه با آنزیمهای کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز

اکسیژن شده و متعاقبا باعث رشد و نمو بهتر گیاه و

باالترین همبستگی مثبت و معنیداری را با عملکرد دانه

افزایش عملکرد در گیاه میشود .بنابراین الینهای

در شرایط آبیاری کامل (* )1/25و شرایط تنش ()1/33

امیدبخش جو که از سطح باالیی از آنزیمهای

داشته ،بنابراین این آنزیم نقش مهمتری را در تخریب

آنتیاکسیدانت برخوردار هستند گزینههای مناسبی برای

رادیکالهای آزاد اکسیژن و مقاومت گیاه به شرایط

مناطق خشک و شرایط استرسزا میباشند (دات و

تنش داشته است .توکل افشاری و همکاران ()7112

همکاران  .)7111همچنین نتایج ضرایب همبستگی نشان

آنزیم کاتاالز و جین و همکاران ( )7119آنزیم
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ارزیابی عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل ...
سوپراکسیددسموتاز را مهمترین آنزیمها در سیستم

آنزیمها همبستگی مثبت با یکدیگر و همبستگی منفی با

حفاظتی گیاه جهت فائق آمدن بر شرایط استرسزای

تخریب ماکروملکولها دارند .این محققین همچنین بیان

محیطی معرفی نمودند .سایرام و همکاران ()7117بیان

کردند که افزایش سطح آنزیمهای آنتیاکسیدانت باعث

نمودند که استرسهای محیطی باعث افزایش فعالیت

افزایش مقاومت گیاه به استرسهای محیطی میشود.

تقریبا همه آنزیمهای آنتیاکسیدانت میشوند که این
جدول  - 7ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه در شرایط آبیاری کامل (باالی قطر اصلی) و تنش
(پایین قطر اصلی)
Yp
SOD
CAT
GPX
MDA
H2O2

YS
5
1/33 ns
1/35 ns
1/54 ns
-1/17 ns
-1/19 ns

SOD
* 1/25
5
* 1/27
* 1/91
** -1/95
** -1/97

CAT
1/72 ns
* 1/27
5
** 1/99
* 1/21
* -1/25

GPX
1/35 ns
* 1/21
** 1/26
5
* -1/92
-1/49 ns

MDA
* -1/99
* -1/21
* -1/21
-1/14 ns
5
* 1/91

H2O2
-1/79 ns
-1/12 ns
** -1/95
* -1/99
* 1/25
5

* ** ،و  nsبه ترتیب معنی داری در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنی دار می باشد.

تجزیه کالستر

اول شامل الینهای  9 ،9 ،1 ،4 ،3و  51به دلیل اینکه

جهت گروهبندی الینهای امیدبخش جو از لحاظ

کمترین میزان تولید آنزیمهای آنتیاکسیدانت را داشتند

تمامی صفات مورد مطالعه (،GPX ،CAT ،SOD

لذا بیشترین آسیب را از مولکولهای  H2O2و بیشترین

 MDAو  )H2O2از تجزیه کالستر به روش وارد

تخریب را در مولکولهای چربی  MDAمتحمل شدند لذا

استفاده گردید .نتایج نشان داد که ده الین مورد مطالعه

در مجموع به عنوان ضعیفترین و حساسترین

در مجموع در دو کالستر قرار گرفتند (شکل  .)7برای

الینهای جو به شرایط تنش خشکی آخر فصل شناخته

اینکه صحت تجزیه کالستر مورد تایید قرار بگیرد،

شدند .در حالیکه کالستر دوم شامل الینها  2 ،7 ،5و 6

گروهبندی حاصل از تجزیه کالستر ،مورد تجزیه

در مجموع بیشترین میزان آنزیمهای آنتیاکسیدانت و

واریانس (طرح بلوک کامل تصادفی چند مشاهده ای)

کمترین آسیب دیدگی از  MDAو  H2O2را داشتند لذا

قرار گرفت که اختالف کامال معنیداری بین دو کالستر

به عنوان مقاومترین الینهای امیدبخش جو درشرایط

مشاهده شد (نتایج تجزیه واریانس آورده نشده است).

تنش معرفی شدند (جدول .)9

نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که کالستر
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شکل  - 2دندروگرام حاصل از گروهبندی الینهای امیدبخش جو به روش  WARDبر اساس آنزیمهای آنتیاکسیدانت

جدول  - 8مقایسه میانگین شاخصهای  HDA ،GPX ،CAT ،SODو  H2O2در داخل هر کالستر
کالستر

الینهای داخل هر کالستر

SOD

CAT

GPX

MDA

H 2O 2

5

 9 ،9 ،1 ،4 ،3و 51

3/94 b

3/74 b

7/19 b

47/42 a

79/35 a

7

 2 ،7 ،5و 6

1/75 a

4/11 a

3/12 a

72/95 b

56/44 b

* -میانگین های با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری در سطح احتمال  1/15تفاوت معنی داری ندارند.

نتیجه گیری کلی

داشتند و میزان تولید آنها در ارقام متحمل به تنش در

در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق

مقایسه با ارقام حساس بیشتر بود .رتبهبندی الینهای

مشخص شد تنوع ژنتیکی باالیی بین الینهای امیدبخش

امیدبخش جو بر اساس شاخصهای کمی و کیفی نشان

جو در هر دو شرایط آبیاری وجود داست و تعدادی از

داد ،الینهای شماره  2و ( 6رقم جلگه) بهعنوان

الینها بر رقم بهمن در هر دو شرایط آبیاری برتری

الینهای برتر از رقم بهمن در شرایط آبیاری کامل و

نشان دادند .میزان تولید آنزیمهای آنتیاکسیدانت در

محتملترین الینهای جو نسبت به تنش کمآبی

شرایط تنش در مقایسه با شرایط آبیاری کامل افزایش

شناسایی شدند.
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