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چکيده
خشکي، به و حساس متحمل ارقام معرفي همچنين گند م و رقم ۱۶ ظاهري زراعي و صفات بر خشـکي تنش تاثير به منظور بررسـي
اعمال خشـکي تنش شـرايط اول آزمايش در گرديد. اجرا تکرار دو با تصاد في کامـل هاي مجـزا در قالـب طرح بلوک آزمايـش دو
منطقه صورت معمول به آبياري رشـدي، فصل تا آخر د وم آزمايش در اما انجام گرفت، شـد ن سـبز بار براي يک فقط آبياري شـد و
ارقام العمل عکس شد. اندازهگيري و... پدانکل طول رشـد رويشـي، ارتفاع، دوره اجزاي آن، و عملکرد قبيل از صفاتي گرفت. انجام
عملکرد ارزيابي مخصوصًا مـورد صفات کاهش کليه موجب خشـکي که تنش طوري به بود، متفاوت آزمايش دو در گند م مختلـف
دانه عملکرد کاهش باعث ديم شـرايط وجود گرديد. اگرچه عملکرد بيولوژيک(٪۴۹/۸۴) و (٪۴۹/۴۵ کاه( دانـه(۵۰/۳۷)، عملکرد
و کرده تحمل را خشکي تنش د يم، ارقام در شـرايط از بعضي که گرديد آبي شـد، ولي مشاهد ه شـرايط به نسـبت مختلف ارقام در
ضرايب محاسبه از استفاده با نام برد. را چمران و عنوان نمونه ميتوان ارقام آذر۲، کوير، سبالن به داشـتند. بااليي نسـبتًا عملکرد
بودن طويل زياد و ارتفاع مثل صفاتي گرديد که مشخص شد و بررسي تنش و بدون تنش شرايط تحت صفات بين روابط همبستگي،
ميتوانند به خشکي گياه در تحمل فتوسـنتزکننده، همچنين سـطح و مجدد مواد انتقال منبعي براي آوردن فراهم دليل به پد انکل
هارمونيک ميانگين عملکرد، هندسي ميانگين شاخص ۳ از بررسي مورد ارقام در خشکي به تحمل ارزيابي منظور به باشند. دخيل
شرايط تحت برد اشت شـاخص و عملکرد دانه با را بااليي همبسـتگي شاخص ها اين اسـتفاده شد. تنش تحمل و شـاخص عملکرد
تحقيق در اين کلـي طور به کرد. متحمل اسـتفاد ه گزينش ارقام براي اين شـاخص ها از د ادند. بنابراين ميتوان ديم نشـان و آبـي
عنوان به ارقام از اين ميتوان شـناخته شـدند و لذا به خشـکي ارقام ترين -۸۷حسـاس  Zhong۲۹۱ رقم ترين و مقاوم آذر۲ رقم
UPGMA روش به خوشه اي با استفاده از تجزيه کرد. استفاده تفرق حال در جمعيت و تشکيل برنامههاي به نژادي در تالقي والدين

شد ند . بند ي تقسيم مجزا گروه ۱۱ در گندم ژنوتيپ ۱۶ اقليدسي، فاصله اساس بر و
    

تنش خشکي، تحمل زراعي، و ظاهري صفات گندم، کليد ي: کلمات
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مقدمه
در (Triticum aestivum L.)ــدم گن ــت کش از مناطق درصد ۳۲ تقريبًا
فصل طول در خشکي را تنش از مختلفي انواع حال توسعه، در ــورهاي کش
ــود که مي ش گفته به نواحي تنش تحت مي کنند (۱۷). نواحي تجربه ــد رش
با ايران ــد(۲۱). ميليمتر باش ۵۰۰ از کمتر ها ــاليانه آن س بارندگي ــزان مي
ميليمتر ۱۶۳/۹ متوسط با تهران استان و ميلي متر ۲۴۰ بارندگي ــط متوس
ايران در د يم گندم کشت زير اراضي از حدود ٪۴۵ ميباشد . نواحي اين جزو
ــاال بودن ميزان ب ــند. ميباش ميليمتر ۳۵۰ از کمتر بارش ــط متوس داراي
ويژگيهاي خاک، ــيميايي فيزيکوش ــب نامناس خصوصيات تعرق، و تبخير
محدوديت همراه به مزرعه نامناسب هاي مديريت و زراعي گياه ــب نامناس
حد پاييني در مناطق ديم د ر ويژه به گندم که عملکرد ــوند ميش باعث آبي
مقطعي بارندگي بودن باال وجود با اخير سال دو در يکي طوريکه به ــد، باش
و kg/hو۳۶۲۹ آبي ــرد گندم ــاورزي، عملک کش جهاد وزارت بيني با خوش و

شده است(۶). عنوان گندم ديمkg/ hو۱۱۸۱ عملکرد
ــالي به از س آن توزيع و کم بارندگي ميزان که ايران ــي مثل مناطق در
ــکل مش توزيع بارندگي و پيش بيني ميزان ــد ، ميباش ديگر متغيير ــال س
نوسانات متوالي سالهاي د ر نيز دانه عملکرد شرايطي چنين تحت ميباشد.
مناطق اين د ر گندم عملکرد افزايش دليل همين به ميدهد . ــان نش فراواني
موفق چندان ــکي به خش مقاوم و ــازگار ارقام س توليد و نژادي به طريق از
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Evaluation of drought stress on agro - morphological characteristics in some wheat cultivars
By: A.mohammadi,PhD student of Science and Research unit of Islamic Azad University
E. Majidi, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, M.R. Bihamta University of Tehran and H. Heidari 
Sharifabad,Seed and Plantlet Certification Institute of Karaj
For assessment of drought stress effects on agro- morphological characteristics of 16 wheat cultivars and for introducing 
of drought tolerant and susceptible ones, two trials were established using randomized complete block design (RCBD) 
with two replications. In stress trial for germination of seeds, the farm was irrigated just one time, but in the check trial, 
irrigations the farm was done with the normal regime. Within and end of growth season we measured some agronomic 
and morphological characters such as yield and it’s component, height, day to flowering, peduncle length, and etc. 
Responses of cultivars under stress and non-stress conditions were different, for example drought stress reduced 
yield (50.37%), stalk Yield (49.45%) and biological yield (49.84%). In spite of this general yield reducing, we found 
some cultivars, such as Azar2, Sabalan, Kavir and Chamran that have relatively high yield.  With using of correlation 
analysis, we studied relevance of all traits in stress and non-stress conditions. Because of supplying materials for 
remobilization and increasing photosynthesis surface, we conclude that some characters such as more height and length 
of peduncle are useful in plant drought tolerance. We used several selection indices (SIs), such as, Stress Tolerance 
Index (STI), Harmonic Mean (Harm), Geometric Mean Productivity (GMP), to studying drought tolerance of cultivars. 
We found that all of these indices were the best, because there are the greatest correlations between this SIs and grain 
yield under stress and non-stress conditions. Among studied cultivars, Azar2 and 87-Zhong291 were the tolerant and 
susceptible cultivars, respectively. We can use these cultivars for mating and formation of segregated population. 
With cluster analysis of genotypes using UPGMA procedure based on Euclidean distance, 16 studied genotypes were 
grouped in 11 distance clusters.   

Key words: Wheat, Agro- morphological characteristics, Drought tolerance, Drought stress

به پد يده مقاومت بيان در عوامل بسياري و گياهي صفات ــت زيرا اس نبوده
همد يگر با عوامل صفات و اين و د اشته محصول دخالت افزايش و ــکي خش

ميشود. احساس تر جامع نياز به بررسيهاي بنابراين دارند. متقابل اثر
روزنهها شد ن بسته رشد، سبب کاهش گياهي بافتهاي د ر آب کاهش
بين فضاي کاهش تنفس، گرفتن ــرار ق تاثير تحت ــنتز، فتوس کاهش ،(۲۶)
ــديدکنند ههاي تش کاهش آنزيمها، ــب تخري پروتئينها، تخريب ــلولي، س
مختلف مکانيسم هاي طريق از گياه ميشود. پرولين(۹) تجمع و ــد(۱۴) رش
کننده، تعرق سطح کوتيکول، کاهش شدن روزنهها، ضخيم ــتن بس از جمله
ــتن داش نگه باال پروتئين، کاهش از جلوگيري ــه، ريش طول وزن و افزايش
خشکي مقاومت برابر در ميتواند اسمزي تنظيم و تنفس کاهش فتوسنتز و

کند(۴).
ــي بررس ــاس براس (CIMMYT)ــيميت س در ــي ــاي اصالح روشه
خشکي و تنش تنش بدون شرايط د ر مختلف تفکيک حال جمعيت هاي د ر
گندم ــم ژرم پالس د ر موجود ژنوتيپهاي اکثر حال، هر ــد (۱۱). به ميباش
۱۹۸۰ براي از قبل تا ــند، ميباش ــکي متحمل به خش امروزه که ــيميت س
مختلف، ــات آزمايش تدريج با به بود ند که ــعه يافته توس بدون تنش مناطق
گرفته در ــي هاي انجام بررس ــدند(۱۰). ش نيز انتخاب تنش به براي تحمل
ــيت حساس که ميزان ميدهد ــان نش کافي و با آب ــم آب ک هاي ــط محي
تنش شدت به بستگي حساسيت اين و بوده متفاوت خشکي به گند م ارقام
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گزينش منظور به نژادي به هاي برنامه بررسي د ر دارد (۳). محيط ــکي خش
به ــد ، باش پايد ار و باال عملکرد داراي که ــت رقمياس ايده ال رقم برتر، مواد
ــي بررس براي ــان دهد . خود نش بااليي از ــازگاري س محيط با عبارت ديگر،
تنش بدون و ــرايط تنش ش هر دو نتايج تحت تحليل تجزيه و ــازگاري، س
شرايط د و هر تحت آزمايشاتي مختلف ميرسد(۱).محققان نظر به ضروري
است رقميمطلوب و پايدار که نتيجه رسيدند اين به نهايت داده و در انجام
بدهد(۲۴،۱۳،۱۲،۷). پاسخ را تنش بهترين بد ون تنش و شرايط دو هر در که
مثل هايي شاخص خصوصيت، اين با افرادي انتخاب براي ــمندان دانش اين
بهره وري تحمل(TOL)، شاخص شاخص ،(SSI)به تنش حساسيت شاخص
را (Harm)ميانگين هارمونيک و (GMP)ــي هندس ميانگين ،(MP)ــط متوس
مورد ايراني مورد ارقام در را شاخصها اين همکاران(۲) و روحي دادند . ارائه
ــاخصها ش اين ــاس اس بر انتخاب مطلوب تاثير و داده قرار تحليل و تجزيه

تاييد کردند. را
مورد و ديم ــي آب ــرايط ش تحت را گند م ــف ــام مختل ارق Ruzievو(۲۵)
ديم ــرايط ش ارقاميکه در کلي طور به که گرفت نتيجه د اد و قرار ــه مقايس
بودند. عملکرد بااليي د اراي نيز شرايط آبي د ر داشتند، عملکرد را بيشترين
ارقام در ــکي خش به مورد مقاومت در ــه ک ــي آزمايشهاي در و(۱۸) Mudra
هم و سفيد که عدل ريحاني، ــن، که ارقام آذر، روش پي برد د اد انجام ايراني
نسبت به عملکرد خوبي داشتند، ديم ــرايط ش د ر و هم آبي آزمايش هاي در

دارند. بيشتري تحمل خشکي
با رابطه د ر ــق تحقي به زيادي تمايل اخير دهه ــي، در چند کل طور ــه ب
است(۷، شده مشاهده گندم در خشکي به تحمل با مرتبط صفات ــي بررس

شد: انجام زير هدفهاي با و راستا اين د ر نيز بررسي اين .(۲۷،۲۳
و آب کم محيط در گندم ۱۶ رقم ظاهري زراعي و صفات ــري اند ازهگي - ۱

بر اين صفات. آبي کم اثرات بررسي بدون تنش و
ظاهري با و ــي زراع مختلف صفات بين ــتگي همبس ضرايب ــبه محاس - ۲

تنش. بد ون و تنش محيط در دانه عملکرد
شاخص اين ارتباط بررسي ــکي و خش تحمل به شاخصهاي ــبه محاس - ۳

عملکرد. با ها
ارقام. حساسترين و متحملترين معرفي - ۴

روشها و مواد
گندم، تعداد ظاهري و صفات زراعي خشکي بر تنش تاثير منظور بررسي به
کرج۱، کرج۲، کرج۳، فالت، آذر۲، ــبالن، س آذر، کوير، فونگ، ــامل ش ۱۶ رقم
۸۷- Zhong۲۹۱ ، Attila /BCN ــت،  مرودش چمران، کاسپارد، استار، ــن، روش
هکتاري چهارصد مزرعه در ۱۳۸۲-۸۳ زراعي سال در مجزا آزمايش دو طي
بلوکهاي کامل طرح قالب در نهال و بذر تهيه و تحقيقات اصالح ــه موسس
ــرايط ش اول آزمايش در گرفتند. ــرار ق مورد مطالعه ــرار تک د و با ــي تصاد ف
انجام ــد ن ش ــبز س براي بار فقط يک آبياري و ــد ش اعمال ــکي خش تنش
معمول صورت به آبياري ــدي، رش فصل آخر تا دوم در آزمايش اما ــت، گرف
تا ظهور کاشت زمان مدت ــامل ش مطالعه مورد صفات گرفت. انجام منطقه
سنبله طول پدانکل(سانتيمتر)، طول بوته(سانتيمتر)، ارتفاع (روز)، ــنبله س
اصلي، سنبله در سنبلچه تعداد اصلي(گرم)، ــنبله س وزن اصلي(سانتيمتر)،
بيولوژيک(گرم)، د انه(گرم)، عملکرد هزار وزن ــنبله اصلي، دانههاي س تعداد
تحمل شاخص در نهايت برداشت بود. شاخص تک بوته(گرم) و دانه عملکرد

زير فرمولهاي ــاس اس هارمونيک بر ميانگين ــي و هندس ميانگين فرناندز،
شدند: برآورد

فرناند تحمل شاخص
                                                             (STI)

محصولدهي هندسي ميانگين
                                                         

هارمونيک ميانگين
                                                                         

عملکرد ،Yp ــش، تن ــرايط ش د ر ــپ ژنوتي ــرد عملک ،Ys آن: در ــه ک
در ها ژنوتيپ ــام عملکرد تم ميانگين ، و ــال نرم ــرايط ژنوتيپ در ش
ها نشانه تحمل شاخص اين عد دي بودن بيشتر ــد . ميباش نرمال شرايط

ميباشد. تنش به بيشتر
ها ژنوتيپ ميانگين ــه مقايس و واريانس الذکر، تجزيه فوق صفات براي
د ر صفات ميانگين گرفت. بعالوه، انجام MSTATC افزار نرم از ــتفاده اس با
همبستگي هاي کليه و گرفت قرار ــه مقايس مورد تنش حالت با نرمال حالت
گرديد. محاسبه شرايط د و هر د ر SPSS افزار نرم از استفاد ه با صفات دوگانه
عملکرد مخصوصًا ــه صفات مورد مطالع و تحمل ــاي ه ــاخص ش رابطه بين
ــاخصها متحمل ترين ش اين ــاس اس بر و گرفت قرار تحليل و مورد تجزيه
تجزيه روش از ــتفاده اس با نهايت در و ــد ش ارقام مشخص ــاسترين حس و
با و تشابه فاصله اقليدسي ضريب اساس بر روش UPGMA و به ــهاي خوش
بندي دسته مجزا گروه هاي MINITAB، ژنوتيپها در افزار نرم از ــتفاد ه اس

شدند.

بحث نتايج و
دو محيط هر ــاده براي س هاي تجزيه خصوص د ر نتايج آماري خالصه
ــاهده مش جد ولها اين در که همانطور ــت. اس آمده ۲ و هاي۱ جدول در
مورد صفات اکثر نظر ژنوتيپها از تنش، و بدون تنش محيط در ــود ، مي ش
در ــخ ژنوتيپ ها پاس بنابراين، دارند. همديگر با معنيد اري اختالف ارزيابي
بود. ارزيابي مورد باالي جمعيت تنوع دهنده نشان متفاوت و محيط د و هر
مورد تک در ژنوتيپ ها ــن ميانگي ها، تفاوت اين دقيق ــي براي بررس
گرفت(جد ولهاي قرار مورد مقايسه دانکن آزمون از استفاده با صفات تک
ــرايط بدون در ش ــود، ــاهده ميش مش ۳ جدول در که ــور همانط و۴). ۳
را رقم فونگ کمترين ارتفاع و ارتفاع ــترين بيش کرج۲ ،۱ کرج ارقام تنش،
روشن و کرج۲ کوير، سبالن، ارقام تنش شرايط در حالي که د ر ــتند، د اش
دادند. اختصاص خود به را ارتفاع کاسپارد کمترين رقم و ارتفاع بيشترين
کليه ارتفاع ميانگين ارتفاع، روي بر خشکي تنش تاثير ميزان تعيين براي
شدند (جدول۵) ــه مقايس هم با تنش بدون و تنش ــرايط ش در ها ژنوتيپ

حدود  در گياه ارتفاع ــود ميش باعث ــکي خش تنش که ــد ــخص ش مش و
کند. پيدا کاهش ٪۲۱/۷۱

ميشوند ، گياه جذب آب محلول در صورت مواد غذايي به اينکه دليل به
غذايي منابع کليه در محدوديت به منجر آبي منابع در محد وديت ــن بنابراي

روي... بر خشكي تنش ارزيابي
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مطالعه مورد هاصفات ژنوتيپ مربعات ميانگين
تنش نرمالمحيط محيط

بوته **۳۵۰/۰۴**۹۲/۸۹ارتفاع
پدانکل **۸۶/۸۱**۳۷/۵۹طول

اصلي سنبله *۲/۷۲**۲/۲۸طول
دهي خوشه تا روز **۵۰/۲۳**۵۰/۲۳تعداد

بيولوژيک *۳۷/۵۴**۱۲/۱۴عملکرد
اصلي سنبله **۰/۳۲**۰/۳۰وزن

ريشک **۱۵/۷۲**۱۱/۱۶طول
اصلي سنبله سنبلچه در **۷/۷۷**۶/۷۴تعداد
اصلي سنبله هاي دانه **۲۳۱/۱۹**۹۸/۶۰تعداد

د انه هزار *۰/۷۶*۰/۳۱وزن
دانه *۸/۴۵**۳/۲۹عملکرد
کاه **۱۸/۸۵*۴/۵۲عملکرد

برداشت *۰/۰۰۶ns۰/۰۰۷شاخص

تغییرات  درجهمنابع
آزادي

مربعات میانگین
STIGMPHarm

40/3**18/3**90/4*1بلوك
22/5**15/78**22/146**15ژنوتیپ
1521/922/538/0خطا

مرحله زايشي و شروع رويشي مرحله هنگام و اتمام زود رويشي رشد کردن کم مجبور به و گياه شده
طول حتي عملکرد کاه و اصلي، ــنبله س طول پد انکل، طول ارتفاع، ــدي، رش دوره د ر نتيجه، ميگردد .
بيان و کرد ه تفسير خشکي فرار از عنوان با Mitraو(۱۶) را موضوع مييابد(جدول۵). اين کاهش ريشک
پذيري انعطاف زودهنگام)، ــيد گي رس و دهي سريع(گل فنولوژيکي نمو شامل ــم مکانيس اين ميکند
فنولوژيکي نمو ــد. ميباش دانه به دهي گل از قبل ــده ش ذخيره ــيميالتهاي مجدد آس انتقال و نموي
دارد(۱۹). توليد حد اکثر براي اطراف محيط به گياه سازش روي غالب اثر که است پديدهايي ــب مناس
۳۰ درجه باالي دما و بيني ــش قابل پي غير ــتاني تابس بارندگي که جايي مديترانه اي، ــواي ه و آب در
را خاک در موجود دسترس قابل تعرق، آب و تبخير که اين قبل از بايستي گياهان ــت، ــانتيگراد اس س
پر نموده و را دانهها داشته، را فتوسنتزي کافي مواد ــت انباش توليد و کنند، توان گياه دور ــترس د س از
پيدا کننده کاهش سطح فتوسنتز صورت اين در اما برسانند. آخر به طور سريع به را رشدي خود دوره

مييابد (۱۵). کاهش نيز عملکرد آن متعاقب و کرده
کرج۳ ــم رق اصلي، ــنبله س در ــنبلچه س تعداد مثل عملکرد اجزاي نظر ۴، از جدول ــاس اس ــر ب
کرج۱، سبالن، کوير، آذر۲، ارقام اما بود د ارا را ــنبلچه س -۸۷ کمترين Zhong۲۹۱ رقم ــترين و بيش
ميباشند دارا را اصلي سنبله و چمران بيشترين تعداد دانه د ر ــپارد کاس ــن، روش فالت، کرج۳، کرج۲،
ــنبله در س دانه تعد اد ترين ــم ک آذر و ــتار اس ــت، -۸۷، مرودش Zhong۲۹۱ ،Attila /BCN ،ــام ارق و
ــد. ميباش گندم در عملکرد اجزاي ــن مهمتري از يکي ــنبله س د ر د انه تعداد ــند . ميباش را دارا ــي اصل
از بهتري ــکي، تحمل خش تنش تحت اغلب ميد هند، ــان نش پايد اري صفت اين براي که ژنوتيپهايي

براي گزينش صورت ميدهند. اما در ــان نش خود
باشد(۲۲). ميتواند مهم نيز دانهها وزن آن،

ــرايط  ش عملکرد در ــر نظ از ــي، کل طور ــه ب
کرج۱، ــبالن، س کوير، آذر۲، هاي ژنوتيپ ــش، تن
عملکرد بيشترين و چمران کاسپارد فالت، کرج۳،
،۸۷- Zhong۲۹۱، Attila /BCN ــاي ژنوتيپه و
را عملکرد کمترين فونگ و روشن استار، مرودشت،
عنوان به را آذر رقم نيز Mudraو(۱۸) د اد ند . ــان نش
ــاخص ش نظر از ــت. اس نموده متحمل معرفي رقم
سطح کمترين در ۸۷- Zhong۲۹۱رقم ــت، برداش
استار و ــن کرج۳، روش آذر، رقم هاي ــت. قرار داش

b قرار گرفتند. و در گروه بوده ريشک فاقد نيز
پاسخ به ميتوان ۴ و ۳ جدولهاي مقايسه با
ــي برد، پ مختلف محيطهاي ــه ب ارقام ــاوت متف
محيط د ر ــخ ژنوتيپها پاس در کل، ميانگين ــا ام
نظر تنش از ــدون ب محيط به ــبت نس تنش تحت
بود(جدول۵). ــر کمت ارزيابي ــورد م کليه صفات
تک د انه ــرد عملک ــه ب مربوط ــترين کاهش بيش
ــاخص ش به آنها مربوط و کمترين بوته(٪۵۰/۳۷)
کاه عملکرد که آنجايي از بود . ٪۱ /۷۲ با ــت برداش
در را زياد ي کاهش د و ــر ه ــرد بيولوژيک عملک و
کاهش بنابراين شدند، متحمل تنش تحت محيط

ــتقابلتوجيه بود. ــاخصبرداش ناچيزش
ــتگي ــي روابط بين صفات، همبس براي بررس
ــبه تنش محاس تنش و بدون ــرايط ش تحت ها آن
۷ و ۶ جدول دو مقايسه و۷). ۶ هاي گرديد (جدول

مي گذارد: اختيار در را ذيل اطالعات
همه در که ــت انتقال مجدد پديدهاي اس - ۱
شرايط در آن اما نقش رخ ميدهد گياه در حاالت
حالت در ــال، مث ــوان عن به ــد. مي باش بارز ــش تن
باشد وزن بيشتر ارتفاع هرچه خشکي وجود تنش
خواهد ــتر بيش نيز دانه هزار وزن و اصلي ــنبله س
اين به ــز ــکاران ني و هم Quarrie ــدول۶). بود(ج
گل دهي از بعد ــنتز فتوس اگر ــيد ند که رس نتيجه
پابلند گندم زياد بودن ذخاير ساقه ــود، ش محدود
ــودمند س مختلف هاي وضعيت در ــت ــن اس ممک
ارتفاع بين تنش، بدون ــرايط در ش اما باشد(۲۰).
همبستگي هزاردانه وزن و اصلي سنبله وزن و گياه

مشاهده نگرديد (جدول۷). معنيداري
دوره شدن کوتاه تنش، بدون ــرايط ش در - ۲
عنوان آن (به ميزان ــدن و کم ش ــي ــد رويش رش
ــدن ش طوالني پدانکل) و ــد ن طول ش کوتاه مثال
افزايش باعث است که صفت مطلوبي زايشي دوره
دليل اين به عملکرد افزايش اين عملکرد مي شود.
ــد زايشي رش صرف گياه انرژي حداکثر که ــت اس

تنش بدون و تنش محيط در دو زراعي مورد مطالعه معنيد اري صفات سطوح -۱ جدول

درصد ۱ ۵ و سطح احتمال معنيدار در معني و ترتيب بي ٭٭ به و ٭ ،ns

Harm ،STI و GMP شاخصهاي واريانس جدول۲- تجزيه

۱ درصد و ۵ احتمال سطح د ر دار معني ترتيب ٭٭ به و ٭
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ــتر با بيش ــوان مثال، عن به ــود. ميش ــد تولي و
د انه هزار ــي گياه، وزن رويش رشد دوره ــد ن ش
ــود). اما ش مراجعه جدول ۷ مييابد(به کاهش
مراحل در ويژه به توليد ميزان تنش، شرايط در
در مواد مجدد قدرت انتقال به رشدي دوره آخر
قسمت مهمترين از ميشود. يکي ــته وابس گياه
ــد. پدانکل ميباش ــه، رابط اين در ــاه ــاي گي ه
نيز دانه ــزار ه وزن ــکل، پدان طول افزايش ــا ب
از طرفي، .(r=۰/۴۸** افزايش مي يابد(جدول۶.
هم ميتواند کننده ــنتز فتوس ــطح س باال بودن
واقع دانه موثر ــد ن پر ش عملکرد و ــش افزاي در

شود.
ــداد  تع مثل ــرد عملک ــزاي اج ــن بي - ۳
در ــه د ان ــد اد ــي، تع ــنبله اصل س د ر ــنبلچه س
نرمال حالت در ــه هزاردان وزن و اصلي ــنبله س
اما ــد(جدول۷) ش مشاهد ه منفي ــتگي همبس
ــدن محدود ش به دليل تنش وجود ــت حال در
ــود حالل کمب ــي از ناش که غذايي مواد ــاير س
همبستگي اجزا اين بين ــت، اس (آب) مواد اين
توجه با ــاهده نگرديد. بنابراين، معنيداري مش
بين ــتگي بودن همبس و مثبت دار ــي معن ــه ب
تعد اد و اصلي سنبله د ر ــنبلچه تعداد س صفات
کدام افزايش هر اصلي(جدول۷) در سنبله دانه
جزء ديگر روي اين که تاثيري بد ون اين اجزا از

شود. عملکرد افزايش باعث ميتواند بگذارد
ژنوتيپ توان بيانگر ــت برداش ــاخص ش - ۴
در ــنتزي فتوس مواد ــتر دادن بيش اختصاص در
و از ــد(۵) ميباش اقتصادي(دانه) عملکرد جهت
تحت و تنش ــدون دو محيط ب هر در نظر ــن اي
وجود تنوع مورد مطالعه ــدم ارقام گن بين تنش
برداشت شاخص تنش، بد ون محيط د ر ــت. داش
عملکرد دانه و هزاردانه وزن اصلي، وزن سنبله با
همبستگي عملکرد کاه با مثبت و ــتگي همبس
محيط در ــه ــت(جدول۷) در حاليک منفي داش
دانه عملکرد با برد اشت فقط شاخص تنش، تحت
داشت(جدول۶). معنيداري و مثبت همبستگي
تحت محيط در برداشت شاخص افزايش بنابراين
ــت عملکرد دانه بوده اس به دليل افزايش ــش تن
بيولوژيک عملکرد از بيشتر آن افزايش نسبت و
بين شاخص Riaz همبستگي زياد ي بوده است.
اسمزي پتانسيل و نسبي آب محتواي برداشت،
مثبت اين همبستگي مشاهده با نمود و مشاهد ه
ــدن ش پر طي در که ژنوتيپهايي گرفت، نتيجه
ماده دادن اختصاص در د ارند باالتري دانه تعرق
در نتيجه ميباشند و تر موفق به دانه نيز خشک

تنش بدون حالت در ارزيابي مورد صفات گندم از نظر مختلف ارقام ميانگين مقايسه -۳ جدول

جدول-۳ ادامه ...

روي... بر خشكي تنش ارزيابي
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شاخص هاي براساس گندم ميانگين هاي ۱۶ رقم مقايسه -۱ شكل

درصد  ۱ احتمال سطح در دانكن ميانگين مقايسه آزمون از استفاده با Harm, GMP, STI 

تنش بدون شرايط مطالعه در مورد گندم ژنوتيپ ۱۶ خوشهاي  تجزيه -۲ شكل

مورد گندم ژنوتيپ خوشه اي ۱۶ تجزيه -۳ شكل

مي باشد)  ۲ با شكل مطابق ژنوتيپها شماره (توجه: خشكي تنش حالت وجود در  مطالعه

داشت(۲۲). خواهند باالتري عملکرد
و تجزيه (STI,GMP,Harm)ــکي خش تحمل ــاخصهاي ش ــبه محاس
از ۱٪ ژنوتيپها احتمال ــطح س د اد که در ــان نش (جد ول۲) ها واريانس آن
ــتفاده ميانگين ژنوتيپ ها با اس بنابراين، اختالف دارند. هم با نيز نظر ــن اي
تحمل شاخص سه هر بر اساس قرار گرفتند. ــه مقايس دانکن مورد از آزمون
ارقام ترين حساس ۸۷- Zhong۲۹۱ رقم و ترين مقاوم ۲ آذر رقم خشکي،

(شکل۱). شدند شناخته
ــتگي عملکرد، همبس با و ــم ه با ــاخصها ش اين رابطه ــي بررس براي
بين ميشود مشاهد ه ۸ جدول همانطور که در (جدول۸). گرديد ــبه محاس
نيز شاخص ها بين ضمنًا دارد. وجود بااليي همبستگي عملکرد و شاخصها
اين از يکي از استفاده بنابراين، گرديد. مشاهده بااليي مثبت و ــتگي، همبس
توجه با باشد. ميتواند مفيد ارقام ــکي خش به بررسي تحمل ــاخصها در ش

مي شود. توصيه Harm شاخص شخصي تجربه
براي همبستگيها ــبه محاس روش ــتفاده از اس عالوه بر آزمايش در اين
آماري روش از و شاخصهاي مختلف باهم، ــتگي صفات همبس ميزان تعيين
۲ و۳). گرديد(شکلهاي استفاده ژنوتيپها گروه بندي براي ــهاي خوش تجزيه
در مطالعه مورد ميشود، ۱۶ ژنوتيپ مالحظه و۳ ۲ شکلهاي که در همانطور
ميتوان را ژنوتيپها فرمول به توجه با البته گرفتند. قرار مختلف گروه ۱۱
(جدولهاي ژنتيکي تنوع بودن باال توجه به اما با د اد قرار کمتر نيز گروههاي در
در ــن ــدند. بنابراي ش گروهبند ي ممکن کالس حداکثر در ــا ۱و۲)، ژنوتيپه
ــتفاده اس گروه هر ژنوتيپ هاي از يکي از ميتوان بعدي ــاي اصالحي برنامهه
۸۷- Zhong۲۹۱ خشکي رقمهاي تنش بدون شرايط نمونه، در عنوان به کرد.
ديگري کالس مجزاي ــران در و چم و ارقام آذر۲ کالس در يک ــت مرودش و
رقم و کرده تغيير بندي مقداري دسته اين تنش حالت وجود در دارند اما قرار
يک در فونگ Attila/BCN و مرودشت، استار، با ارقاميمثل ۸۷-Zhong۲۹۱
مهمترين از يکي گروه شده است. هم رقم فالت با آذر۲ رقم قرارگرفته و گروه
انجام سيميت د ر خشکي به تحمل ژنتيکي مطالعات با رابطه د ر که کارهايي
مورفولوژيکي نشانگرهاي بدست آوردن و حال تفرق در جمعيت ايجاد ميشود،
که نشان دهد حداکثر تفرق را ميتواند ــت. جمعيتي اس مولکولي و مخصوصًا
متحملترين باشند (تالقي هم از متفاوت کامًال تحمل خشکي نظر از آن والدين
را ما مختلف گروههاي در ژنوتيپ ها گروهبندي بنابراين ارقام). حساس ترين و

ــرد. ــدک ــاريخواه ــژاديي ــهن ــايب ــنتالقي ه ــابوالدي درانتخ

پيشنهادات
در گام ــيترين اساس و کليه صفات، اولين نظر از تنوع ژنتيکي ــن تعيي
ميتوان واسطه آن به که چرا ــد. ميباش ــکي خش به تحمل مطالعات جهت
ــتفاده اس آنها از الزم مواقع در و بندي طبقه مختلف گروههاي د ر را ــام ارق
ــرايط ش در بخش اميد رقم عنوان به رقم اين توصيه کنار د ر بنابراين کرد.
ــکيل تش د ر تحقيق ــن نتايج اي از ــود ميش ــنهاد پيش کرج، ــه منطق ــم دي
رقم دو با تالقي عنوان نمونه ــود. به ش ــتفاده اس حال تفرق د ر جمعيتهاي
مطالعات مناسب که کرد ايجاد جمعيتي مي توان ۸۷- Zhong۲۹۱ و آذر۲

باشد. ملکولي نشانگرهاي

سپاسگزاري
ــئولين محترم مس صميمانه از همکاري خود ميدانند وظيفه ــن مولفي
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تنش در شرايط ارزيابي مورد صفات از نظر مختلف گندم ارقام ميانگين ۴- مقايسه جد ول

جد ول-۴ ادامه ...

و اصالح ــات تحقيق ــه موسس غالت بخش
مهندس ــاي آق ويژه به بذر ــال و تهيه نه
آزمايشي تشکر ماده و بذر تهيه يوسفي در

نمايند . قدرداني و
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HarmGMPSTI
بيولوژيک ۰/۸۷**۰/۸۶عملکرد **۰/۸۵ **
اصلي سنبله ۰/۸۴**۰/۸۴وزن **۰/۸۴ **

اصلي سنبله سنبلچه در ۵۶/ ۰تعداد *۰ /۵۸ *۰ /۵۴ *
اصلي سنبله هاي دانه ۰/۸۴تعداد **۰/۸۳ **۰/۸۱ **

د انه هزار ۲۹/ ۳۲۰/ ۳۰۰/ ۰وزن
بوته ۰/۹۸عملکرد دانه تک **۰/۹۷ **۰/۹۶**

کاه ۶۰/ ۰عملکرد *۰/۶۲ **۰ /۵۹ *
برداشت ۰/۷۰شاخص **۰/۶۶ **۰/۶۳ **

Harm۱ /۰۰۰/۹۹ **۰/۹۸ **
GMP۰/۹۹ **۱ /۰۰۰/۹۹ **
STI۰/۹۸ **۰/۹۹ **۱ /۰۰

۱ درصد و ۵ احتمال سطح د ر دار معني ترتيب ٭٭ به و ٭

با عملکرد مرتبط صفات خشکي با به تحمل شاخص هاي بين جدول۸- همبستگي
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