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 چکیده

صالح    تمام یكی از اهداف مهم  سات ا س صول ارقام پر دتولیدر دنیا ی مؤ ها به بیماری برخوردار از مقاومت پایدار و درعین حال مح

محیطی و اقتصددادی روش کنترل بیماری از نظر زیسددت و مؤثرترین عنوان بهترینهاسددتدادا از ارقام مقاوم ب همچنین. باشدددمی

  200در بینانتخاب شامل  عف آنها پژوهشیبه منظور دستیابی به این ارقام و رفع نواقص و نقاط ض در این راستاشود. محسوب می

اسدددتان واقع در  در خزانه تالقی منطقه گرمگیری حاصدددل از برنامه دورگ 1F 95دورگ گیری و ارزیابی تعداد  جهتجو ژنوتیپ 

ستان  سطحی و لكه برگی    قارچیهای بیماری .انجام گرفت 1392-93سال زراعی  در  خوز شامل لكه قهوا ای سدیدک   ،های جو 

آشدددنایی   این مطالعه عالوا بر   نتایج  ها بود.  در ارزیابی ژنوتیپ   های مهم بیماری از جمله  انواع سدددیاه    و  توری و لكه نواری لكه  

در بهبود تواند میایجاد تنوع هدفمند  ضددمن ،در مناطق گرم کشددورهای مهم جو و بیماریگیری اهداف خزانه دورگمحققان با 

 مثمر ثمر باشد.های آتی و تولید ارقام مقاوم در سال کلیدیهای سیت به بیمارینپالسم جو کشور زمینه ژنتیكی ژرم

   1Fهای مهم جو، نسل گیری ، بیماریهای دو رگارقام جو، بلوک های کلیدی:واژا

 

  مقدمه

ژنوتیپ  44000از  شروع شد و بیش 1990گری جو از سال ای برای تشخیص منابع مقاومت و غربالدر آمریكا انجام آزمایشات مزرعه

های . در ی  بررسی در هندوستان در سال(2) معرفی شدند 2000در سال   Bancroftمورد ارزیابی قرار گرفتند و ارقام مختلدی نظیر

الین جو در شرایط آلودگی طبیعی مزرعه نسبت به عامل بیماری زنگ زرد جو ارزیابی شدند که از بین  700تعداد  1983تا  1981

ها حساس بودند. در تحقیق دیگری در مكزی ، الین دارای آلودگی جزیی و مقاوم و بقیه الین 11الین فاقد آلودگی،  15د آنها تعدا

ای و گیاا کامل نسبت به زنگ زرد جو نژادی مشترک سیمیت و ایكاردا در مراحل گیاهچههای بهالین حاصل از برنامه 500تعداد 

ای نسبت به زنگ زرد جو حساسیت های پیشرفته در مرحله گیاهچهدرصد از الین 85ین مواد مورد بررسی قرار گرفتند. در بین ا

یا  دو نوع مقاومت شامل مقاومت کیدی )فوق حساسیت (.2داشتند ولی در مرحله گیاا کامل برخوردار از مقاومت کمی باالیی بودند )

 Race- nonspecific resistance, slowای )مقاومت مزرعه( و مقاومت کمی یا Race specific resistanceاختصاصی( ) نژاد

rusting, partial resistance( نسبت به بیماری تشخیص دادا شدا است )های موفق که در برنامه به نژادی (. از سایر روش5

در این اشارا نمود که  (Back Cross)توان به تالقی برگشتی ها،  مورد استدادا وسیع به نژادگران قرار گرفته میمقاومت به بیماری

نتاج اجازا می دهد که هم بطور مستقیم از هیبریدها و یا بعد  به روش، در طی مراحل اصالحی، حذف طبیعی کروموزوم گونه وحشی

به  در انتقال ژنهای مقاومت به سدیدک از جو وحشی (4)از فقط ی  تالقی برگشتی با ارقام زراعی، بهرا برداری نمود. میشل و تیلی

 الین جو را برای سدیدک اروپائی غربال نمودند. 120جو زراعی از طریق افزودن کروموزوم جو وحشی به زراعی با عمل دورگ گیری، 

ایشان گزارش کردند که وارد کردن ژرم پالسم خارجی )غیر سازگار( به ی  جمعیت سازگار در اصالح عملكرد کمی و کیدی جو موثر 

ترکیب موجود ژنهای مطلوب جمعیت سازگار باید با وارد نمودن فقط قسمت کوچكی از والد بخشندا است و تاکید نمودند که 
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(Donor parent) های بخشندا های بالقوا ژنبصورت دست نخوردا باقی بماند زیرا این موضوع به تظاهر  بهتر ارزش(Donor) 

را  برای  Recurrent Introgressive Population Enrichment)یا  RIPE( روش رایپ )3کم  میكند. بر این اساس فال  )

 جو با استدادا از اصول گزینش دورا ای ارائه کرد.  اصالح

هزار تن برآورد گردیدا  250هكتار بودا و میزان تولید این مناطق بیش از 000/100میزان سطح کشت جو آبی منطقه گرم بالغ بر 

 یلیم 600متر در جنوب تا  یلیم 50از  یبارندگ زانیباشد.  م یخش  م مهیرم و نگ یآب و هوا یاستان خوزستان دارا (.1)  است

متوسط درجه حرارت  زانیباشد. میمتر م یلیم 250در استان خوزستان  یبارندگ نیانگیباشد. و م یمتر در شمال و شرق استان م

 2500 نیانگیو م 2000-3500 ریدامنه تبخ درجه و حداقل مطلق صدر درجه و 54مطلق  ردرجه و با حداکث 22استان  انهیسال

اواسط خرداد برداشت  تیلغا بهشتیارد لیباشد. کاشت گندم و جو از اواسط آبان شروع و تا اواخر آذر ادامه دارد و در اوا یم متریلیم

باشد. از اواخر بهمن  یماا نسبتاً سرد م یگردد. درجه حرارت از اواسط آبان با شروع کشت گندم نسبتاً گرم و در آذر ماا و د یم

حداکثر  یسالها درجه حرارت ها یدر بعض كهیگردد بطور یدرجه حرارت شروع م شیروند افزا ادوم اسدند ما مهیخصوصاٌ بطرف ن

باشد. درجه  یدوم و سوم م یماا که عمدتاًٌ در دهه ها نیروز از فرورد 10-15    نیگردد.  ب یدرجه در اسدند ماا حادث م 30 یباال

تواند در کاهش  یم یدرجه حرارت ناگها ن شیچند روز افزا طشود که وجود فق یدرجه حادث م 32-38 نیحداکثر ب یرت هاحرا

ثر باشد و حداک یدر اکثر نقاط استان باال م نیبهمن، اسدند و فرورد یماا ها یط یموٌثر باشد. رطوبت نسب یدگیوزن دانه و چروک

منظور آشنایی به مطالعهاین  نماید.ها ایجاد میکه شرایط مطلوبی جهت شیوع بیماری باشد یدرصد م 40-60 نیانگیو م 70-80آن 

بهبود زمینه  برایایجاد تنوع هدفمند و های مهم جو در مناطق گرم کشور گیری و بیماریتر محققان با اهداف خزانه دورگبیش

 .انجام پذیرفتجو کشور و تولید ارقام مقاوم  ژنتیكی

    

ها و روشمواد   

منطقه  (Crossing block)های جو انتخابی موجود در خزانه تالقی ارقام والینجهت ارزیابی  1392-93این آزمایش در سال زراعی 

های نسل هیبریدو نیز  بودند هادرجات متداوتی از مقاومت به بیماریجو که دارای  الین و رقم 200که شامل )استان خوزستان( گرم

متری روی دو  2در چهار خط های مورد مطالعه انجام شد. ژنوتیپ مناطق گرم کشوراز برنامه کراس سال گذشته  حاصل (1F)اول 

ختلدی م هایو الین به منظور تطبیق تاریخ دورگ گیری ارقام .دیدنبصورت دستی کشت گرد و سانتی متر 30پشته به فاصله خطوط 

 نوتیپژ برای پذیرش گردا و لقاح، هر سنبله پایة مادری آمادگی یا و ردة پایه پدریند و تهیه گشتکه زمان به سنبله رفتن متداوت دا

 .شد. قطعات آزمایشی با راهروهائی به عرض ی  متر از یكدیگر جدا روز کشت گردید 15متداوت با فاصله زمانی  در دو تاریخ کاشت

 ،سدیدک سطحی و لكه برگیهای جو شامل لكه قهوا ای رچیاطراف قطعات آزمایشی به منظور تسهیل انتشار امراض قا عالوا بر آن،

 ذشتهگ مشخصات کامل این ارقام در طول سالهای د.یکشت گرد )رقم افضل( رقم حساس به این گونه امراض از لكه توری و لكه نواری

تعداد کل  و له انجام شدبنند. هر برنامه کراس بر روی سه سبودبندی شدا د گرواشتنتعیین شدا و بر اساس صداتی که دا وبررسی 

 . دیکراس های مورد نظر بر اساس اهداف برنامه تنظیم گرد

 تالقیحاصل در نسل اول از برنامه کراس سال گذشته نیز به منظور ازدیاد بذر و انجام  (1F) هیبرید 95 تعداددر این تحقیق همچنین 

چنانچه نوع کراس سادا باشد صدات غالب ) بررسی نسل اولدر  .گرفتندمورد کشت و بررسی قرار  برگشتی  تالقیهای مرکب و 

 ا ودی، بذر حاصله از هر کراس در خطوطی به طول ی  متر به مقدار دا بذر در هر خط کشت گرد(والدین در آنها ظاهر می گردد

 بارزهمغالب و مغلوب یا  در این مرحله از نظر صدات 1F نسل. شتتعداد خطوط هر شمارا بستگی به مقدار بذر حاصله از هر کراس دا

ر مزارع آزمایشی د .شدندبررسی  باشد(هایی که ژنوتیپ غالب دارای مقاومت می)در مورد بیماری هاو انتقال صدت مقاومت به بیماری
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 تتهیة زمین و عملیا ید وآیش بودا و عملیات تهیه زمین بطور معمول قبل از کشت آزمایش انجام گرد ماقبل اجرای آزمایشسال 

های لفع. طی عملیات داشت بودمیزان کود مصرفی بر اساس آزمون خاک انجام شد. کاشت بر اساس عرف اجرای آزمایش های غالت 

های یادداشت برداریداشت در دورة  انجام شد.دو مرتبه وجین دستی  1Fدر بین شمارا های  و دیگرد کنترلهرز بصورت مكانیكی 

 گرفت.صورت  مربوط

 

 ثو بح نتایج

اراضی  ترینیكی از کلیدیاهواز به عنوان  مناطقی از اقلیم گرم کشور که در آن کشت و کار جو انجام میگردد محدود بودا و ایستگاا   

شناخته می    تیپی   شور  شت  جو در اقلیم گرم ک از مقاومت به متداوتی  درجاتجو که دارای  الین و رقم 200 از میان .شود تحت ک

سی     های مطلوبژنوتیپ بودندبیماری  ستر سال های الین بهبه منظور ایجاد تنوع ژنتیكی جهت د   .نددش  انتخاب های آتیمقاوم در 

ها جهت مشددخصددات یكی از ژنوتیپ عنوان مثالبه .های بعدی انتخاب شدددنددر نسددلبرای کشددت مطلوب  1F 82 تعدادهمچنین 

حاصل    149 (.Cross No)و شمارا کراس   Beecher/Kavir   (pedigree)با شجرا  که شود آشنایی بیشتر محققان توضیح دادا می   

  وتوان به عملكرد باال و مقاومت به ورس       میبعنوان والد مادری   ز صددددات برتر رقم بیچر  اکه   بیچر و کویر بوداارقام  های  از کراس

ن  از میا احتمالی های برترالین معرفی برگی را اشدددارا کرد.  همچنین برای رقم کویر مقاومت به سددددیدک پودری و مقاومت به لكه

از ارقام   ترمقاومهایی ها، می توان الینازمیان این الین .صددورت می گیرد آتیهای زراعی های حاصددل از این آزمایش در سددالدورگ

 .  مودنفی عنوان رقم جدید معربه عملكردها و در نهایت پتانسیل مقاومت به بیماریبا توجه به میزان  وگزینش  راتجارتی فعلی 
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