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347- 362، صفحه 1393پاییز،)31(3، شماره هشتمجلدعلمی ـ پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی، نشریه

هاي اینبرد نوترکیب گندم نانارزیابی تحمل خشکی الین

*2زادسعید اهريو 1ندا ظفرنادري

چکیده 
هاي اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط کمبود آب، آزمایشی به صورت طرح به منظور ارزیابی واکنش الین

در ایستگاه کشاورزي دانشگاه آزاد 1388هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال هاي خرد شده در قالب بلوكکرت
متر تبخیر از تشتک کالس میلی160و 120، 80(فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاري . تبریز اجرا شدواحد اسالمی 

A ( و فاکتور فرعی شامل هشت الین اینبرد نوترکیب به همراه دو والد)نتایج حاصل از . ندبود) روشن و سوپرهد
هاي مورد مطالعه از نظر دار بین سطوح مختلف آبیاري و نیز الین، نشان از وجود اختالف معنیهاتجزیه واریانس داده
اساس ها بردر ارزیابی الین. که بین دو عامل مورد ارزیابی اثر متقابلی مشاهده نگردیددر حالی. عملکرد دانه داشت

، 7، 1هاي متر تبخیر، الینمیلی120آبی بادر تنش کمTOLوSSIهايمعیارهاي مقاومت به خشکی، از نظر شاخص
که در در حالی. هاي متحمل بودندالین19و 7هاي متر تبخیر، الینمیلی160آبی با و رقم روشن و در تنش کم41

هاي متحمل عنوان الینو رقم روشن به38، 37هاي الینGMPو STI ،MPهايهر دو شرایط تنش از نظر شاخص
اساس عملکرد دانه و نیز معیارهاي اي برها با استفاده از تجزیه خوشهبندي الینگروه.اسایی شدندآبی شنبه کم

متر تبخیر و میلی120و رقم روشن را در سطح آبیاري با 41، 38، 37، 32، 30، 1هاي مقاومت به خشکی، الین
تبخیر از نظر تحمل به خشکی، در کالس متر میلی160و رقم روشن را در سطح آبیاري با 38، 37، 30هاي الین

.برتر قرار داد

.اینبرد نوترکیباي، تنش کمبود آب، گندم نان، الینتجزیه خوشه:واژگان کلیدي

، تبریز، ایرانواحد تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی،نباتاتاصالحارشدی کارشناسي ختهآمودانش-1
s.aharizad@yahoo.com)      ي مسئولنگارنده*(تبریز، ایران، زیتبردانشگاه،يکشاورزدانشکده،یاهیگي وتکنولوژیبوي نژادبهگروهاریدانش- 2
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هاي اینبرد نوترکیب گندم نانارزیابی تحمل خشکی الین- زادو اهريظفر نادري348

مقدمه
باعث بـروز دامنـه وسـیعی از        هاي محیطی   تنش

Reddy(شـوند  ها در گیاهان میواکنش et al, 2004 .(
مـشاهده   ، عملکـرد  اتفاق نیافتد چنانچه تنش محیطی    

در . شده باید برابر با عملکرد مورد انتظـار گیـاه باشـد           
تواننـد  زا مـی  برآورد شده است شرایط تـنش      کهحالی  

درصـد 50عملکرد بـالقوه گیاهـان زراعـی را بـیش از         
,Vij and Tyagi(کـاهش دهنـد    درك تـأثیر  ).2007

هاي دمایی بر عملکرد دانه، گامی      تنش خشکی و رژیم   
باشـد  قامی با عملکرد باال و پایدار می      مؤثر در توسعه ار   

)Garcia Del Moral et al., 2003 .(
Triticum aestivum(گندم  L.( یک گیاه زراعی

مهم بوده و به گستره وسیعی از شرایط اقلیمی سازگار          
سطح زیر کشت گندم از سایر محصوالت زراعـی    . است

زیـر هکتـار از اراضـی دنیـا      میلیون 220بیشتر است، 
درصــد از ســطح 16حــدود گنــدم اســت کــهکــشت 

. دهـد هاي زراعی دنیا را به خـود اختـصاص مـی          زمین
600اراضــی در حــدود تولیــد گنــدم در ایــنمیــزان 

اراضـی از   درصـد  30در ایران حدود     .تمیلیون تن اس  
هکتار میلیون 5/6باشد به عبارتی    می کشت گندم زیر

نمیلیـون تـن گنـدم در ایـ         14، که بیش از     از اراضی 
از این مقدار سـطح زیـر کـشت،         .شودمیتولیداراضی
درصد را   65درصد آن را گندم آبی و حدود         35تقریباً

,FAO(دهدگندم دیم تشکیل می قابل تاکیـد  ).2009
در نواحی خشک و نیمه خشک، عملکـرد آن          است که 

د وشـ مـی توسط تنش کمبـود آب بـه شـدت محـدود         
)Alderfasi and Nielsen, رشـد توجـه بـه   با، )2001

هـاي بخـش داشـتن قـرار وجهـان جمعیتروزافزون
ونامـساعد هـاي اقلیمدرگندمکشتنواحیاززیادي

ارقامکشتوتولیدبهبودلزوم،از جمله ایرانپر تنش
. اسـت مقاوم بـیش از پـیش نمایـان شـده    پرمحصول

عملکردمیزانبامناطقیدرگندمتولیداین،برعالوه
.نیـست جهانجمعیتنیازافزایشبااسبمتننیزباال

ازومهمهايچالشازیکیآنتولیدافزایشبنابراین،
مختلـف کـشورهاي درکشاورزيبخشاصلیاهداف

Esmaeilzadeh Moghaddam(باشــدمــی et al.,

هـاي متحمـل بـه      در این راستا یافتن ژنوتیـپ      ).2009
اثرات منفـی تـنش کمبـود    کاهشتواند به   خشکی می 

. آب بر عملکرد گندم کمک نماید
طق خشک و نیمه خـشک      در شرایط اقلیمی منا   

طور عمده بـا خـشکی و      دوره پر شدن دانه در گندم به      
تمرکز تحقیقات در این مناطق بر      . شودگرما مواجه می  

گزینــی ارقــام زودرس بــا خــصوصیات    اســاس بــه 
مورفولوژیــک و فیزیولوژیــک مناســب جهــت گریــز از 

با این حال موفقیت    . باشدفصل می  تنش خشکی پایان  
Ehdaie(در این زمینه بسیار کـم بـوده اسـت     et al.,

ایران از لحاظ منابع آبـی محـدودیت دارد بـه    ). 2006
متـر،  میلـی  250نحوي که با متوسط بارندگی حـدود        

یک سوم متوسط بارندگی جهان را دارد و با این مقدار           
ــدگی جــز ــاطق خــشک محــسوب مــی وبارن شــود من

)Heidari Sharifabad, اسـتفاده از  ،بنـابراین ). 2008
هاي اصلی تحقیقـات    آبی در الویت  ارقام متحمل به کم   

.خواهد بود
نـژادي بـراي بهبـود عملکـرد،        هاي به یکی از راه  

هـاي  الین. ایجاد ارقام نوترکیب مقاوم به خشکی است      
هـستند کـه از راه       هاي خالـصی  اینبرد نوترکیب، الین  

ـ بذري از جمع  انتخاب تک    . آینـد دسـت مـی   بـه F2ت  یِ
انتخاب تک بذري براي چنـد نـسل ادامـه یافتـه و در              

هایی که بسیاري از وقایع نوترکیب در آنهـا  نهایت الین 
Naghavi(شـوند  تثبیـت شـده، حاصـل مـی     et al.,

2007 .(
ــاه در     ــدي گی ــابی از توانمن ــه بازت ــرد دان عملک

یی کـه   هـا الیـن . هاي رویـشی و زایـشی اسـت       فعالیت
توانایی پرکردن بیشتر دانه و در نتیجـه عملکـرد دانـه            

تـر  هاي خود با محیط موفـق     در واکنش  ،مناسبی دارند 
هـاي  کنند و توانایی بیـشتر در تحمـل تـنش         عمل می 
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1393349پاییز،)31(3م، شمارههشتجلد،ژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعیعلمی ـ پنشریه

Quarrie(نـد هدمـی محیطـی از خـود نـشان     et al.,

اي هـا بـراي گـزینش مزرعـه    در اغلب آزمایش).2006
گیـرد  د دانه مدنظر قرار مـی     گیاهان زراعی فقط عملکر   

گـران معتقدنـد بـراي    در صورتی که برخی از پـژوهش   
بازدهی بیشتر در اصالح ارقام سازگار و برتر در مناطق          

هـایی را کـه در      خشک و نیمـه خـشک بایـد شـاخص         
شناسایی پایداري ارقام در شرایط تنش خـشکی مـؤثر        

ند شناسایی کرده و آنها را عالوه بر عملکرد دانـه           هست
از . ه عنوان معیارهاي انتخاب مورد اسـتفاده قـرار داد         ب

هـا در شـرایط     رو وضعیت عملکرد نـسبی ژنوتیـپ      این
تنش خشکی و شرایط آبی به عنوان یک نقطه شـروع           

هـا بـراي اصـالح در       براي شناسایی و گزینش ژنوتیـپ     
,Ehdaei(شود هاي خشک محسوب میمحیط 1993;

Nourmand Moayyed et al., هـاي  شـاخص ).2001
هـا در شـرایط     متفاوتی براي ارزیابی واکـنش ژنوتیـپ      

محیطی مختلف و تعیـین مقاومـت و حـساسیت آنهـا            
بهترین معیـار گـزینش آن اسـت کـه       . ه شده است  یارا

بـر  . گـروه دیگـر باشـد   از سـه  Aقادر به تفکیک گروه   
اساس واکنش گیاهان به شرایط محیطی داراي تـنش        

بندي به چهار گروه دسته    توان آنها را  و بدون تنش می   
,Fernandez(کرد  1992 :(

هایی که عملکـرد خـوبی در دو        ژنوتیپ: Aگروه  
.محیط داراي تنش و بدون تنش دارند

هایی که فقط عملکرد خـوبی در     ژنوتیپ :Bگروه  
.محیط بدون تنش دارند

هایی که عملکرد نـسبی خـوبی       ژنوتیپ :Cگروه  
.در محیط داراي تنش دارند

هایی که عملکرد پایینی در هـر       ژنوتیپ :Dگروه  
.دو محیط دارند

هاي اینبرد هدف از این تحقیق ارزیابی الین
نوترکیب گندم نان از لحاظ واکنش به تنش خشکی و 

، 1SSI ،2TOLهاي بندي آنها با استفاده از شاخصگروه
3STI ،4MP5وGMPدبو.

هامواد و روش
رقـام و   به منظور بررسی اثر تـنش خـشکی بـر ا          

هاي اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره، آزمایشی بـا         الین
هشت الین اینبرد نوترکیب گنـدم بـه همـراه دو والـد      

هاي خـرد شـده در      به صورت کرت  ) روشن و سوپرهد  (
هاي کامل تصادفی در سه تکرار با سه      قالب طرح بلوك  
متــر میلــی160و 120،)شــاهد(80رژیــم رطــوبتی 

در ایـستگاه    1388در سال    Aتبخیر از تشتک کالس     
طـول  (تبریـز   واحـد   کشاورزي دانـشگاه آزاد اسـالمی       

ــایی  ــه و 46جغرافی ــرض  17درج ــرقی، ع ــه ش دقیق
ــایی  ــه و 38جغرافی ــاع  5درج ــمالی و ارتف ــه ش دقیق

هـر ژنوتیـپ در     . اجرا گردید ) متر از سطح دریا    1364
متـر کاشـته    سـانتی  20سه ردیف سه متري با فاصـله        

100دهی، کود اوره بـه میـزان        پنجه در مرحله . شدند
هـاي  کیلوگرم در هکتار، بـه صـورت سـرك در واحـد           

ــشی پخــش شــد ــوگیري از خــسارت . آزمای ــراي جل ب
دهـی کـل مزرعـه    پرنـدگان در شـروع مرحلـه سـنبله    

هاي تـنش از مرحلـه گلـدهی        آغاز دوره . تورکشی شد 
متـر  میلی 160و   120،  80اساس مقدار گیاه بوده و بر   

طح تشتک تا زمـان رسـیدگی و برداشـت،          تبخیر از س  
.  آبیاري ادامه داشت

هـا بـه    براي تعیین حساسیت و یا مقاومت الیـن       
وSSI  ،TOL  ،STI  ،MPهـاي   تنش خـشکی، شـاخص    

GMPمورد استفاده قرار گرفتند.

1- Stress Susceptibility Index

2- Stress Tolerance Index

3- Stress Tolerance Index

4- Mean Productivity

5- Geometric Mean Productivity

s
Y

p
YTOL 

)pYsY(1/)}
p

/Y
s

(Y1{SSI 
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2
)pY/()

p
)(Y

s
(YSTI 

عملکرد ژنوتیپ مورد نظر در :Ypدر این روابط 
مورد نظر در عملکرد ژنوتیپYs:، شرایط بـدون تنش

میانگین عملکرد کل : pY، شرایط داراي تنش
میانگین :sYو تنشها در شرایـط بدونژنوتیپ

شــتندارايطـرایــها در شعملکرد کل ژنوتیپ
.باشندمی

هاي مورد مطالعه از جهت گروه بندي الین
اس ـو بر اسWardاي به روشهـزیه خوشـتج

در ضمن براي . هاي مورد ارزیابی استفاده شدشاخص
تعیین محل برش دندروگرام از تجزیه تابع تشخیص 

هاي آماري و رسم براي تجزیه.استفاده گردید
مورد Stat Graphو SPSSافزارهاي نمودارها نرم

.برداري قرار گرفتندبهره
نتایج و بحث

هـاي مـورد    نبراي بررسی وجود اختالف بین الی     
مطالعه از نظر عملکرد دانه، ابتدا تجزیـه واریـانس بـر            

هـاي کامـل    مبناي اسپلیت پالت با طـرح پایـه بلـوك         
قابل ذکر است که قبل از تجزیه       . تصادفی انجام گرفت  

واریانس، برقراري مفروضات بررسی و مورد تایید قـرار         
ها نـشان از    نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده     . گرفت
دار بین سطوح مختلـف آبیـاري و        اختالف معنی  وجود

قابل اشاره است   . هاي مورد مطالعه داشت   نیز بین الین  
و سطوح مختلف آبیـاري اثـر متقـابلی         هاکه بین الین  

هـا  مشاهده نگردید که نشان از مستقل بودن این عامل  
).1جدول(داشت 

مقـادیر  هـا،  با توجه به وجود اختالف بـین الیـن     
بر اساس عملکـرد دانـه      ل به خشکی    هاي تحم شاخص
هاي اینبرد نوترکیـب گنـدم نـان        الینشناسایی  جهت  

و 120(تـنش متوسـط و شـدید خـشکی        متحمل بـه  
بـا   ).2جـدول (برآورد گردیدند  )متر تبخیر میلی 160

120در آبیـاري     SSIها بر اساس شاخص     ارزیابی الین 
تـرین و رقـم    به عنوان متحمل   1متر تبخیر الین  میلی

قابـل ذکـر    . ترین الین شناخته شدند   سوپرهد حساس 
، از نظر این شاخص رقم روشن       1است که بعد از الین      

رسد ارقامی  به نظر می  . تحمل بیشتري به تنش داشت    
که شاخص حساسیت به تنش زیادتري دارنـد، ممکـن    

کم نباشد، بلکـه ایـن       است پتانسیل عملکرد آنها لزوماً    
حالـت تـنش درصـد       موضوع حاکی از آن است که در      

دهنـد  بیشتري از پتانسیل عملکرد خود را از دست می        
)Bruckner and Frohberg, 1987.(

تـرین و   متحمـل  7الیـن TOLاز نظر شـاخص     
شـناخته  آبـی  به تنش کـم   ترین الین   حساس 38الین  
قابل تأکید است که از نظـر ایـن شـاخص رقـم            . شدند

کـه  روشن تحمل متوسطی به تـنش داشـت در حـالی          
نـسبت بـه   38بعـد از الیـن      30رقم سوپرهد و الیـن      

هـاي مـورد مطالعـه      تنش حساسیت بیشتري از الیـن     
TOLاساس ایـن شـاخص، هرچـه میـزان          بر. داشتند

کمتر باشد، تحمل الین به شرایط تنش خشکی بیشتر         
.خواهد بود

ــاخص  ــاس شـ ــاي براسـ STIوMP،GMPهـ

ــن ــاي الی ــن بــ  38، 37، 30ه ــم روش ــوان هو رق عن
ـ      متحمل تـرین  عنـوان حـساس  هترین و رقم سـوپرهد ب

قابل ذکـر اسـت   . الین در تحقیق حاضر شناخته شدند  
بـا  . اختالف چندانی با رقم سوپرهد نداشت      7که الین   

شـرایط  که حفظ پتانسیل عملکرد دانه در       توجه به این  
تـوان بـه عنـوان یـک معیـار فیزیولوژیـک            تنش را می  

Ahmadi(فـت  مقاومت به تنش خشکی در نظر گر et

al., رسـد کـه ارقـام بـا درصـد      لذا به نظر می،)2005
رایط تـنش خـشکی     ـباالي کاهش عملکرد دانه در شـ      

Sio-Se(عنوان ارقام حساس به تنش مطرح شـوند  به

Mardeh et al., 2006 .(

2/)
s

Y
p

(YMP 

)
s

) ( Y
p

( YGMP 
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,Fernandez(فرنانــــدز  در مقایــــسه ) 1992
هـاي حـساس    معیارهاي تحمل به خشکی در ژنوتیـپ      

سبب TOLاساس شاخص شت که گزینش براظهار دا
ــه  ــدایت برنام ــ ه ــات ب ــالح نبات ــاب  هاص ــوي انتخ س

شود ولی انتخـاب بـر     هایی با عملکرد پایین می    ژنوتیپ
هایی با عملکرد بـاال     سبب گزینش ژنوتیپ   MPاساس  

دهنـده میـزان    وري نـشان  زیرا شـاخص بهـره    . شودمی
.هـاي زایـشی اسـت     اختصاص مواد فتوسنتزي به اندام    

وري بیـشتري برخـوردار     ارقامی کـه از شـاخص بهـره       
باشــند، ســهم بیــشتري از مــواد پــرورده را در اختیــار 

Daneshian(دهنـد  ها قرار مـی دانه et al., در ). 2002
ـ     STIکـه شـاخص     حالی طـرف انتخـاب    هگـزینش را ب

هایی با عملکرد باال و متحمل به خشکی سـوق          ژنوتیپ
-زیاد باشـد نـشان    دهد و هرچه مقدار این شاخص       می

دهنده تحمل بیشتر ژنوتیپ نسبت به تنش خـشکی و         
,Fernandez(ست ادر نتیجه عملکرد باال 1992 .(
هاي مقاومـت   ها بر اساس شاخص   با ارزیابی الین  

اسـاس  متر تبخیـر بـر  میلی160به خشکی در آبیاري   
ترتیـب بـه   به30و 7هاي الینTOLو SSIمعیارهاي  

. ترین الین شناخته شـدند    حساس ترین و عنوان مقاوم 
از نظر  ) متر تبخیر میلی 120(در شرایط تنش متوسط     

تـرین و الیـن     عنوان متحمـل  به 7الین  TOLشاخص  
ترین الیـن   و رقم سوپرهد حساس    38بعد از الین     30

SSIکــه از لحــاظ شــاخص در حــالی. معرفــی شــدند

. تحمل متوسطی بـه تـنش داشـتند        30و   7هاي  الین
و  38،  37هـاي   الیـن  STIو  MP  ،GMPهايشاخص

و رقـم    7تـرین و الیـن      عنـوان مقـاوم   هرقم روشن را ب   
ترین الین به تنش خشکی     عنوان حساس هسوپرهد را ب  

کـه در هـر دو      با توجـه بـه ایـن      . شدید معرفی نمودند  
، MPهــاي شــرایط تــنش متوســط و شــدید، شــاخص

GMP وSTI   ــابراین در ــتند، بن ــشابهی داش ــایج م نت
ها از پایـداري قابـل      ط پژوهش حاضر این شاخص    شرای

هـا  اخصـمطلوبیت ایـن شـ    . ودندـوردار ب ـتوجهی برخ 

گران متعددي و بر روي گیاهان مختلف       پژوهشتوسط
از جملـه نورمندمؤیـد و همکـاران       . گزارش شده است  

)Nourmand Moayyed et al., ، آقایی سـربزه  )2001
ــاران  Aghaee Sarbarzeh(و همک et al., 2009( ،

Garavandi(گراونــدي و همکــاران et al., و ) 2010
Fallahi(فالحی و همکـاران  et al., در گنـدم،  ) 2011

Waysi Malamiri(ماالمیري و همکارانویسی et al.,

Kakaei(جـو، کاکـایی و همکـاران   در) 2010 et al.,

Sori(درکلــزا و ســوري و همکــاران) 2011 et al.,

.در نخود) 2005
اسـاس  هـا بـر   اي الیـن  انجـام تجزیـه خوشـه      با

در شرایط  (Wardمعیارهاي تحمل به خشکی با روش       
، )متر تبخیـر  میلی 120محیطی نرمال و سطح آبیاري      

صـحت  ).1شـکل (ها به دو گروه تفکیـک شـدند    الین
بندي انجام شده از طریـق تـابع تـشخیص تأییـد         گروه
، 32، 30، 1هـاي  در گـروه اول الیـن     ).3جـدول (شد  
، 7هاي  و رقم روشن و در گروه دوم الین        41،  38،  37
هـاي  میـانگین الیـن   . و رقم سوپرهد قرار گرفتنـد      19

ــرایط    ــر دو ش ــه در ه ــرد دان ــر عملک ــروه اول از نظ گ
و ) Ys1(و واجـــد تـــنش  ) Yp(محیطـــی نرمـــال  

نسبت به میانگین کل    STIو   MP  ،GMPهاي  شاخص
نیـز از    گـروه دوم  ). 4جـدول (ارزش بیشتري داشتند    

داراي ارزش باالتري نسبت به میانگین       SSIنظر معیار 
. کل بود

هاي اساس شاخص ها بر اي الین در تجزیه خوشه  
MP  ،GMP   وSTI           و عملکرد دانـه در هـر دو شـرایط

، )متر تبخیر میلی 160نرمال و سطح آبیاري     (محیطی  
هـاي مـورد مطالعـه،      نیز دو گروه مجزا از نظر شاخص      

بنـدي انجـام    صحت گـروه  ). 2شکل(د  شناسایی گردی 
در  ).5جـدول (شده از طریق تابع تشخیص تأیید شد        

و رقـم روشـن و در    38،  37،  30هـاي   گروه اول الیـن   
و رقم سوپرهد    41،  32،  19،  7،  1هاي  گروه دوم الین  

هـاي  گروه اول از نظـر تمـامی شـاخص        . جاي گرفتند 
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مورد مطالعه نسبت بـه میـانگین کـل ارزش بیـشتري          
). 6جدول(اشت د

هـاي مقـاوم بـه خـشکی از         منظور تعیین الین  به
بر ). 4و   3هايشکل(نمودار سه بعدي نیز استفاده شد       

,Fernandez(اساس تعریـف فرنانـدز    بهتـرین  ) 1992
ــر اســاس . قــرار بگیرنــدAهــا بایــد در گــروه الیــن ب

120در سـطح آبیـاري   (STIو MP ،GMPمعیارهاي 
و رقـم  38، 37، 30، 1هـاي  ، الیـن  )متـر تبخیـر   میلی

عملکـرد بـاال در شـرایط نرمـال و          (Aروشن در گروه    
هـا  قرار گرفتند که به بیان دیگر این الین       ) واجد تنش 

با قرار گرفتن در شرایط واجد تـنش علیـرغم کـاهش            
عملکرد ناشـی از اثـر تـنش، کماکـان تظـاهر بهتـري              

وع ـــ هـا داشـتند کـه ایـن موض    ایر الیـن ـنسبت به س  
هـا در   دهنده پتانسیل باالي عملکرد در این الین      نشان

در  41و   32هاي  الین. باشدشرایط مختلف آبیاري می   
هـا  قرار گرفتند و به عبـارت دیگـر ایـن الیـن            Cگروه  

ــرد     ــنش و عملک ــرایط ت ــاالتر در ش ــرد ب داراي عملک
و  19،  7هايالین. تر در شرایط فاقد تنش بودند     پایین

رار گرفتند، بـه بیـان دیگـر        ق Dرقم سوپرهد در گروه     
ها در شـرایط تـنش و بـدون تـنش عملکـرد             این الین 

قرار نگرفت،  Bهیچ الینی در گروه     . تري داشتند پایین
) هـا نسبت به سـایر الیـن  (یعنی الینی که عملکرد باال      

در شرایط بدون تنش، اما عملکـرد پـایین در شـرایط             
.تنش داشته باشد، شناسایی نشد

ــا   ــاس معیاره ــر اس در ( STIو MP ،GMPي ب
38،  37هاي  الین ،)متر تبخیر میلی 160سطح آبیاري   

، بـه   )4شـکل (قـرار گرفتنـد      Aو رقم روشن در گروه      
هــا داراي عملکــرد بــاالتر در عبـارت دیگــر ایــن الیــن 

در گروه   30الین  . باشندشرایط تنش و بدون تنش می     
B)  عملکرد باال در شرایط بدون تنش و عملکرد پـایین

نتوانـست  جـاي گرفـت، ایـن الیـن       ) در شرایط تـنش   
عملکرد باالي خود را در شرایط تنش شـدید خـشکی           

قرار گرفتنـد و    Dها در گروه    سایر الین . نیز حفظ کند  
. قرار نگرفتCهیچ الینی در گروه 

یکلگیريهنتیج
، 37هاي توان الینبندي کلی میدر یک جمع

عیت مناسب از علت داشتن وضبهرا و رقم روشن 38
نظر اکثر معیارهاي تحمل به خشکی و همچنین 

ها در شرایط مطلوب عملکرد برتر نسبت به سایر الین
، به عنوان )متر تبخیرمیلی160و 120(و واجد تنش 

در . ترین الین در این آزمایش معرفی کردمتحمل
و رقم سوپرهد حساسیت بیشتري 7صورتی که الین 

عبدمیشانی و .ود نشان دادندبه تنش کمبود آب از خ
Abdemishani and Jafari(شبستريجعفري

Shabestari, که روش مناسب داشتنداظهار) 1986
شناسایی ارقام گندم متحمل یا مقاوم به تنش خشکی 
بررسی تفاوت عملکرد آنها در دو شرایط آبیاري 

درکهگندمیارقامیعنی . باشدمناسب و محدود می
عملکرد محدودومناسببیاريدو شرایط آهر

باشدکمنهاآعملکردتفاوتیاوباشندداشتهیکسانی
خزاعی و .هستندخشکیبهداراي مقاومت نسبی

,Khazaei and Kafi(کافی  اند که اظهار کرده) 2002
از مکانیسم اجتناب از ارقام حساس به خشکی عمدتاً

ش طوري که در شرایط تنمند هستند، بهخشکی بهره
ها و حفظ آب از محتواي آب نسبی با بستن روزنه

باالتري برخوردار هستند و این در حالی است که ارقام 
متکی بر مکانیسم تحمل به نیمه مقاوم و مقاوم عمدتاً

.باشندخشکی می
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هاي اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط آبیاري مختلفتجزیه واریانس عملکرد دانه الین- 1جدول
Table 1- Analysis of variance for grain yield in bread wheat recombinant inbred lines in different

irrigation conditions

عملکرد دانه

Grain yield

درجه آزادي

df

منابع تغییر

S.O.V

Blokبلوك154608.312

Irrigationآبیاري2* 115417.14

aError a خطاي12131.194 

Lineالین9**99962.15

Irrigation×Lineآبیاري×الین3350.3718

Errorخطا2660.7154

(%) .CVضریب تغییرات14.57

%.1و % 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی**و *
*and **: significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively
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ظفر نادري و اهري
ادز

 -
ارزیابی تحمل خشکی الین

ب گندم 
هاي اینبرد نوترکی

نان
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متر تبخیر میلی120هاي مقاومت به خشکی در آبیاري رکیب گندم نان بر اساس شاخصهاي اینبرد نوتدندروگرام الین-1شکل 
Wardبه روش 

Figure 1- Dendrogram based on drought tolerance indices in bread wheat recombinant inbred lines
with parents using Ward,s  method in the irrigation level of 120 mm evaporation

متر تبخیر  به میلی160هاي مقاومت به خشکی در آبیاري هاي اینبرد نوترکیب گندم نان بر اساس شاخصدندروگرام الین- 2شکل 
Wardروش 

Figure 2- Dendrogram based on drought tolerance indices in bread wheat recombinant inbred lines
with parents using Ward,s  method in the irrigation level of 160 mm evaporation
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متر تبخیرمیلی120اي در آبیاري تابع تشخیص کانونیک براي تعیین محل برش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه- 3جدول 
Table 3 - Canonical discriminant analysis for confirm grouping of cluster analysis in  the irrigation

level of 120 mm evaporation

يداریسطح احتمال معن
Sig.

دوکی
Chi-square

ویلکس لمبدا
Wilks' Lambda

تعداد گروه
Group N.

0.04518.650.0242

اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه والدین بر اساس يهاها و درصد انحراف آنها از میانگین کل در الینمیانگین گروه- 4جدول
متر تبخیریلیم120هاي مقاومت به خشکی در آبیاري شاخص

Table 4- Mean of groups and their percent of deviation from total mean in bread wheat recombinant
inbred lines with parents based on drought tolerance indices in the irrigation level of 120 mm

evaporation

GMPMPSTISSIYsYp
نیال

Line

هخوش
Culaster

447.76448.901.180.867417.97479.83
نیانگیم

Means

1, 30, 32,
37, 38, 41

and Roshan

16.7016.5527.57-19.3217.9515.35

درصدانحراف
از میانگین کل

Percent
distance from

total mean

1

234.12236.440.3291.56205.90266.98
نیانگیم

Means

19, 7 and
SuperHead

-38.98-38.61-64.3445.09-41.89-35.82

درصدانحراف
از میانگین کل

Percent
distance from

total mean

2

383.67385.160.9231.08354.35415.97
کلنیانگیم

total mean
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متر تبخیرمیلی160ياي در آبیاره خوشهتابع تشخیص کانونیک براي تعیین محل برش دندروگرام حاصل از تجزی- 5جدول 
Table 5 – Canonical discriminate analysis for confirm grouping of cluster analysis in the irrigation level

of 160 mm evaporation

يدارسطح احتمال معنی
Sig.

دوکی
Chi-square

ویلکس لمبدا
Wilks’ Lambda

تعداد گروه
Group N.

0.00323.760.0132

هاي اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه والدین بر اساس شاخصيهاها و درصد انحراف آنها از میانگین کل در الینمیانگین گروه-6جدول 
متر تبخیرمیلی160مقاومت به خشکی در آبیاري 

Table 6- Mean of groups and their percent of deviation from total mean in bread wheat recombinant
inbred lines with parents based on drought tolerance indices in the irrigation level of 160 mm

evaporation in irrigation

GMPMPSTIYsYp
نیال

Line

خوشه
Culaster

397.20405.040.935330.25479.83
نیانگیم

Means

30, 37, 38 and Roshan

14.2314.4324.5413.1315.35
درصدانحراف
از میانگین کل

Percent
distance from total mean

1

232.27234.740.321202.49266.98
نیانگیم

Means

1, 7, 19, 32, 41and SuperHead

درصدانحراف33.20-33.68-57.26-30.64-35.82-
از میانگین کل

Percent
distance from total mean

2

347.72353.950.751291.92415.97
میانگین کل
total mean
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و MP ،GMPيهابر اساس مدل فرناندز با استفاده از شاخصبه همراه والدیناینبرد نوترکیب گندم نانيهاالینيبندگروه- 3شکل 
STIتبخیرمتریمیل120يبیاردر آ

Figure 3- Grouping of bread wheat recombinant inbred lines with parents based on Fernandez model
with using of MP, GMP and STI indices in the irrigation level of 120 mm evaporation
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و MP ،GMPهاي بر اساس مدل فرناندز با استفاده از شاخصبه همراه والدینهاي اینبرد نوترکیب گندم نانبندي الینگروه-4شکل 
STI متر تبخیرمیلی160درآبیاري

Figure 4- Grouping of bread wheat recombinant inbred lines with parents based on Fernandez model
with using of MP, GMP and STI indices in the irrigation level of 160 mm evaporation
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Evaluation of Drought Tolerance of Bread Wheat Recombinant
Inbred Lines
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Abstract

To evaluate response of bread wheat recombinant inbred lines to water deficit, a split
plot experiment arranged in randomized complete block design (CRBD) was conducted using
eight recombinant inbred lines and their parental cultivars (Roshan and Super Head) with
three replications under three irrigation levels (80, 120 and 160 mm evaporation from class A
pan) at the Agriculture Research Station of Islamic Azad University, Tabriz Branch during
2009. The results of analysis of variance data collected revealed significant difference among
lines and irrigation levels for grain yield. While line × irrigation level interaction was non
significant for grain yield. Based on SSI and TOL, drought tolerance indices lines number 1,
7, 41 and Roshan cultivar under 120 mm evaporation, and lines number 7 and 19 under 160
mm evaporation were the tolerant lines. Under both stress conditions according to STI, MP
and GMP indices, lines number 37, 38 and Roshan cultivar were recognized as the tolerant
lines to water deficiet. Cluster analyses based on grain yield and drought tolerance indices
recognized the lines number 1, 30, 32, 37, 38, 41 and Roshan cultivar under 120 mm and lines
number 30, 37 and 38 and Roshan under 160 mm evaporation as the most drought tolerants
and higher producers.

Key words: Bread wheat, Cluster analysis, Recombinant inbred line, Water deficit stress.
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