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در  ، گندمپیشرفته  هاي  الین يپ هایات ژنوتیخصوص یسه عملکرد دانه و برخیمقا
 فصل يانتها یخشکشرایط تنش 

 
 3ی، غالمرضا زارع2یونی، داود اف*1یمومن الناز

  

 )23/9/89:تاریخ پذیرش ;  8/3/89: تاریخ دریافت(

 

  دهیچک
در   .گردد یمه خشک میر مناطق خشک وناست که باعث کاهش عملکرد گندم د يها از تنش فصل يانتها یخشک
 آخرمراحل  ياریآبو مصادف شدن  ياریآب  آباز جمله کمبود  یلین به دالیمناطق از جمله استان اصفهان زارع یبرخ

فصل محروم  آخر ياریآبا دو یک یاز  یآبکنند و مزارع گندم  یم يداردگندم خو ياریآباز  رشد گندم با کشت بهاره،
شرفته گندم نان ین پیال 16با  فصل، ياانته یمتحمل به تنش خشک يها پیژنوت باق با هدف انتخیحقن تیا .شوند یم

باشند در   یبذر م ه نهال ویته اصالح و یتقایقات غالت موسسه تحقیبخش تحق يها  نیو از ال WS-87 يکه از سر
در سال تکرار  3با  یبلوك کامل تصادف ،يمارآو طرح  )بعداز ظهور سنبله ها ياریآبقطع ( يانتها یط تنش خشکیشرا
عملکرد دانه و ، یصفات مورد بررس .اجرا شداد اصفهان آبکبوتر يقات کشاورزیستگاه تحقیدر ا 1387-88 یزراع
ن صفات روز تا سنبله یتعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و همچن عملکرد شامل تعداد سنبله در واحد سطح، ياجزا
عملکرد و  از نظر ن ارقامیتفاوت ب ج نشان داد کهینتا. قرار گرفت مورد مطالعه یکیواوژیزیف یگدیو روز تا رس یده

درصد  1 يدر سطح خطا یکیولوژیزیف یدگی، روز تا رسیروز تا سنبله ده ،وزن هزار دانه تعداد سنبله در واحد سطح،
-WS-87 يها نیالن عملکرد دانه را یشتریب. بود دار یدر صد معن 5 يتعداد دانه در سنبله در سطح خطا نظر از و

15،WS-87-2 ، WS-87-8و  WS-87-16لوگرم در یک 7/4241 و 4486، 3/4505، 3/4655زان یم ب بهیترت به
-ws نیالش مربوط به یزماآن یدر ا ،زان عملکردین میکمتر .باشند یم  aمشترك يمارآدرگروه  و ،دهد کریتول هکتار
 ياجزا یبا توجه به بررس .قرار گرفته است  eيمارآباشد که در گروه  یدر هکتار مگرم لو یک 3/3383زان یبه م ،87-3

  .گردد یم یمعرف فصل  يانتها ،یط تنش خشکیشرا يراب ،پین ژنوتیبه عنوان مناسبتر WS-87-15پ یژنوت ،عملکرد
  

  عملکرد پ،یژنوت ،یگندم، تنش خشک: يدیکلمات کل 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

  زاد اسالمی، واحد میبدآ دانشگاه د زراعت،دانشجوي کارشناسی ارش- 1
 ع طبیعی استان اصفهان آبمن مرکز تحقیقات کشاورزي و هیأت علمی، عضو - 2
 زاد اسالمی، واحد میبدآدانشگاه  استادیار،- 3
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 مقدمه
 T. aestivum)و  (T. turgidumگندم 

این  .مهمترین گیاه زراعی دنیا استاولین غله و 
وسیعی از شرایط اقلیمی و  ي هگیاه در محدود

ق آبو بدلیل تطشود  یمناطق جغرافیایی تولید م
 نهو هوایی مختلف محیطی، دام آبزیاد با شرایط 

و  دیگر گندم است نهپراکندگی آن بیش از هر گو
ت یاي از جمع غذاي اصلی براي بخش عمده

این گیاه براي هزاران . باشد یجهان م ي هفزایند
ت جهان اي از جمعی ه بخش عمد نهسال قوت روزا

  ). 21( را تأمین کرده است
ت دارد به یمحدود یآبع باران از لحاظ منیا
متر،  یلیم 250حدود  یکه با متوسط بارندگ ينحو
ن یا .)11(جهان را دارد  یک سوم متوسط بارندگی

 یرصد خشکد 2/1  ياست که کشور دارا یدر حال
بر عملکرد دانه  آباثر تنش . باشد یجهان م يها

دارد که چه  ین بستگیگندم به طور عمده به ا
ل بابه عنوان ماده ق يدیمقدار از ماده خشک تول

ل مصرف به بخش عملکرد آبا قیاستحصال 
بارنز معتقد است که  .)4( دبای یانتقال م ياقتصاد

مشتمل  توان به سه گروه یرا م یانواع تنش خشک
نوع . م نمودیتقس ییبر کشنده، موقت و انتها

دهد که  یم يرو یهنگام یکشنده تنش خشک
اه در یاز گیا درصد رطوبت خاك با نیزان بارش یم

قت نداشته باشد و باطول مراحل نمو آن مط
ن نوع یا. گردد یاه متوقف میگ ين نمو عادیرابابن

ا یه مناطق خشک یواقع در حاش یدر نواح یخشک
اهان ید گیتول يزان بارش متوسط برایاطق با ممن
 يبرا اًموقت، غالب یخشک. دهد یم يرو یزراع
م و در فصول یکه به صورت د یاهان زراعیگ

ن یا. دهد یم يشوند رو یمرطوب سال کشت م
اه ممکن ینوع تنش در هر مرحله از دوره رشد گ

است ظاهر شود و با فراهم شدن رطوبت مناسب 
 یرخ م یهنگام یینوع انتها تنش. برطرف گردد

ه رشد از یدر مراحل اول یاه زراعیک گیدهد که 

ک شدن به یبرخوردار باشد، اما با نزد یرطوبت کاف
ت یدوره رشد، با محدود يادر انته یشیمراحل زا
 يبرا ن نوع تنش الزاماًیا. روبرو گردد یرطوبت
  .)5( باشد یکشنده نم یاهان زراعیگ

 يد بودن روشهال محدویگذشته به دل در
نش واطالعات در مورد نحوه مقاومت به تنش یگز

ت در برنامه اصالح ی، موفقیدر محصوالت زراع
ل بال خسارت قیبه دل. ز محدود بوده استینباتات ن
 یگرما، سرما،خشک( یطیکه از تنش مح یتوجه
از جمله غالت وارد شده،  یبه محصوالت زراع...) و

 یاهان  زراعیگ واکنش  یر بررسیاخ يها در سال
ار مورد توجه قرارگرفته است یبس یطیبه تنش مح

ن در آ يدارین وصف عملکرد دانه و پایبا ا .)16و6(
وجود دارد  یطیمح يکه تنش ها يمناطق متعدد

 ینش و معرفیدر گز یار مهمیشه به عنوان معیهم
ن یمحقق ).19( ارقام مورد استفاده قرار گرفته است

) تیمیس(گندم و ذرت  یلن الملیقات بیمرکز تحق
بر اساس  یمعتقدند که در زراعت گندم، خشک

در . دهد یم ياه به سه صورت رویمرحله رشد گ
 ییوهوا آبط یحالت اول که مختص شرا

است، بارش تنها در طول زمستان به  يا ترانهیمد
با تنش  یوندد و مراحل پس از گلدهیپ یوقوع م
ر د ین نوع خشکیا. گردند یمواجه م یخشک

جهان  زیخ گندم یون هکتار از اراضیلیم 6حدود 
در طول دوره  ینوع دوم خشک. شود یحادث م

اه پس یافتد و گ یاتفاق م یزمستان و قبل از گلده
  .روبرو نخواهد بود ین مرحله با تنش خشکیاز ا

در اثر  یو تحمل به خشک يسازگار
مثل ارتفاع کم  یخاص يولوژیزیف يها سمیمکان
زود هنگام که  یدگیح برگ و رساه، کاهش سطیگ

ش یپ شوند، یم یر و تعرق فصلیباعث کاهش تبخ
 يولوژیزیف يسم هایمکان نیین با تعیراباند بنیآ یم

توان عملکرد را در  ی، میمرتبط با تحمل به خشک
به  ).15( مه کردید، بیآ یش میپ یکه خشک یزمان
ل عدم وجود اطالعات مشخص در مورد یدل
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 يبه تنش به نژادگران مبنا تحمل يسم هایمکان
ه عملکرد و یبر پا یل توجهبارا تا حد ق باانتخ

ن یا. ط خشک قرار داده اندیثبات آن در شرا
ن باور هستند که عملکرد باال در ین بر ایمحقق
 یسم فرار از خشکیاز مکان یا ناشیط تنش یشرا

خاص  يندهایرقم به علت فرا يا سازگاریاست و 
را فراهم  یتحمل به خشک ط تنش است کهیدر شرا

 یجهت بررس يمتعدد يها روش). 11( کند یم
 یعیط در دامنه وسیعملکرد  ارقام به مح يداریپا

ط یدر شرا. شده اند ئهارا يوهوا آبط یاز شرا
نش یو گز) بدون تنش تنش و(متضاد  یطیمح
ط سازگارند، هدف یکه به هر دو مح يپهایژنوت
  .) 10و9، 8(ها است  شیزماآن یا یاصل

عکس  یبایجهت ارز یمختلف يها شاخص
ن یییو تع یها به تنش خشک پیالعمل ژنوت

 .شده است ینها معرفآا تحمل یت یحساس
ن یر کمتر ایت به تنش، مقادیشاخص حساس

پ در یک ژنوتیشتر یب يداریشاخص نشان دهنده پا
شاخص ). 11( باشد یط تنش و بدون تنش میارش

است  يخص هاگر شایتحمل به تنش، از جمله د
ن یبر اساس ا .گردد یکه بدن منظور استفاده م

 يهستند که دارا دارتریپا يها پیشاخص، ژنوت
 ).10( ن شاخص باشندیر باالتر ایمقاد

 يسه عملکرد و اجزایمقا قین تحقیهدف از ا
 یط  تنش خشکیپ گندم در شرایژنوت 16عملکرد 
پ یا ژنوتیپ ین ژنوتیبهتر آبانتخ فصل و يانتها
تنش  طیدر شرا یکه بتوانند عملکرد مناسب ییها

  .داشته باشند یخشک
  

 ها روش مواد و
در  1387-88این آزمایش در سال زراعی 
. اد انجام شدآبایستگاه تحقیقات کشاورزي کبوتر 

کیلومتري جنوب  30آزمایش در  يمحل اجرا
 51درجه و  51شرقی اصفهان در طول جغرافیایی 

 51درجه و  32فیایی دقیقه شرقی و در عرض جغرا

ارتفاع آن از سطح دریا . واقع است یدقیقه شمال
بندي کوپن داراي اقلیم  متر و طبق تقسم 1541

هاي گرم و خشک و  ستانباخشک بسیار گرم با ت
 .باشد هاي نیمه سرد می زمستان
له گاوآهن یتدا بوسبان یآماده کردن زم يبرا
سک ین شخم زده شده و پس از آن با دو بار دیزم
ح و یتا عمل تسطینها. ها خرد شدند ، کلوخهیزن

، شامل یشیهر کرت آزما. انجام گرفت يکرت بند
متر بود که  یسانت20به فاصله  ف کاشتیرد 6

. متر در نظر گرفته شد 5 یشیطول هر واحد آزما
مربوط به  يبذرها. متر بود 3ها  ن بلوكیفاصله ب

 یه شده بصورت دستیتعب يف هایهر کرت در رد
متر خاك  یسانت3آنها با  يقرار گرفتند و رو

 1387ان ماه آب 11خ یکشت در تار. پوشانده شد
پس از استقرار  يبعد يها ياریآب. انجام گرفت

صورت  ياریآبزمستان  یط( اه، صورت گرفتیگ
ن یفرورد خرااز او یتنش رطوبت). نگرفت
که  ياز موارد یکیگندم . دیاعمال گرد 1388سال
 یهرز م يها ارد مبارزه با علفد يادیت زیاهم
باشد  یک برگ میاه باریک گیچون گندم . باشد
توان  یم یهرز پهن برگ را به راحت يها علف

 يکنترل آنها از سموم تو فور د يبرا. کنترل نمود
 2-4د بعد از یرا با يتو فور د. شود یو استفاده م

که بند دوم ساقه گندم  یگندم تا زمان یبرگ
 1.5 - 2زان یو به م. میف کنل شده مصریتشک
در این مزرعه  .مید مصرف کنیتر در هکتار بایل

ن ییبه منظور تع .بافت خاك متوسط می باشد
خاك از عمق و  ییایمیو ش یکیزیات فیخصوص

  گیري از عمق آماده سازي زمین اقدام به نمونه
و  سانتی متري خاك مزرعه گردید30-0

 .خصوصیات مختلف خاك تعیین شد
اي شیمیائی براساس نتایج تجزیه خاك و کوده
بخش تحقیقات خاك و آب به شـرح   ي هطبق توصی

نوبـت،   3کیلوگرم اوره در  350 -1. زیر مصرف شد
کیلوگرم سوپر فسفات تریپل قبـل از کاشـت،    100
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  زمایش در جدول زیر آورده شده استمحل اجراي آ  مشخصات خاکشناسی زمین

   هدایت الکتریکی
  )ر مترزیمنس ب دسی(

اسیدیته گل 
  اشباع

کربن آلی 
  )درصد(

ل باپتاسیم ق
  p.p.mجذب 

ل جذب بافسفر ق
p.p.m  

8/1  6/7  75/0  340  7/17  
  

ســولفات  کیلــوگرم 10 کیلــوگرم ســولفات روي، 40
کیلـوگرم   20کیلـوگرم سـولفات منگنـز و     40آهن،

  . سولفات مس در هکتار 
ه پ گندم نان کیژنوت 16  يش برویزماآن یا

مده است و طرح آ 1ها در جدول  پیت ژنوتمشخصا
 .تکرار انجام گرفت 3در  یبلوك کامل تصادف يمارآ

ظهور سنبله ها به طور معمول زمان مزرعه تا 
 يانتها  یجهت اعمال تنش خشکد و یگرد ياریآب

یاري از بعد از مرحله سنبله دهی تا برداشت آب ،فصل
 .قطع شد

  
  :یصفات مورد بررس

تعداد روز از کاشت تا : ینبله دهتعداد روز تا س- 1
  .هر کرت يدرصد از سنبله ها 50خروج کامل 

برحسب تعداد روز از : کیولوژیزیف یدگیرس- 2
درصد سنبله ها زرد  75ه یکه پا یکاشت تا زمان

 شد
شمارش  يبر مبنا: تعداد سنبله در متر مربع - 3

 .یشیاز هر واحد آزما یک متر طولیها در  سنبله
موجود  يتعداد دانه ها: ه در سنبلهتعداد دان -4 

بوته شمارش شد و  10در  یاصل يدر سنبله ها
متوسط آن به عنوان تعداد دانه در سنبله در نظر 

  .گرفته شد
دانه  1000ن یبا شمارش و توز: وزن هزاردانه- 5

 .از هر کرت بر حسب گرم یتصادف
وزن بذور  يریگ بر اساس اندازه: عملکرد دانه - 6

ه بر یکل کرت بعد از حذف اثر حاش از یبرداشت
  .حسب تن در هکتار

خ  ی، تارخ ظهور سنبلهیصفات از جمله تار یاز برخ
مد آبعمل  ياشت برداردادی یکیولوژیزیف یدگیرس

عملکرد شامل تعداد سنبله در  ين اجزایو همچن
واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و 

ه  یتجز يبرا .ن شدیت عملکرد دانه تعیدر نها
ق از یتحق يها داده يمارآمحاسبات  ل ویوتحل

زمون آن ها از یانگیسه میمقا يبرا و SASبرنامه 
استفاده  01/0و  05/0دانکن در سطح احتمال 

   .شده است
  

  نتایج وبحث 
تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در جدول 

 با توجه به جدول،. نشان داده شده است  2شماره
ردد که تفاوت بین ارقام  از نظر گ می همشاهد
وزن هزار  تعداد سنبله در واحد سطح، عملکرد،
روز تا رسیدگی  روز تا سنبله دهی و دانه،

فیزیولوژیکی در سطح خطاي یک درصد و از نظر 
تعداد دانه در سنبله در سطح خطاي پنج درصد 

  .دار بوده است معنی
افیونی و سالمی در بررسی اثر تیمارهاي کم 

یاري بر ارقام جدید گندم به این نتیجه رسیدند آب
که، اعمال تیمارهاي کم آبیاري بر تعداد دانه در 

امام و  ).1( سنبله اثر معنی داري داشته است
همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 
در اعمال تنش خشکی بعد از مرحله گلدهی، 

ه در تفاوت ژنوتیپ ها از لحاظ تعداد دانه در سنبل
). 2( دار است هر دو شرایط مطلوب و تنش معنی

سیدیک و همکاران  اثر تنش بر وزن دانه در هر 
همچنین افیونی ). 18( سنبله را معنی دار یافتند

درصد  40و 20وهمکاران در بررسی اثر تیمار
کاهش آبیاري در مقایسه با شاهد بر ارقام گندم 

اثر سپاهان، دریافتند که هر دو عامل آزمایش 
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قدسی و  ).1( معنی داري بر وزن هزاردانه داشت
زارع فیض آبادي نیز ار قطع یک یا دو نوبت آخر را 

دار  هاي گندم معنی بر عملکرد دانه ارقام الین
امام و همکاران اظهار داشتند،  ).20،12( یافتند

اجزاي عملکرد دانه گندم به نحو متفاوتی، بسته به 

تنش خشکی مواجه می مرحله فنولوژي گیاه که با 
عملکرد دانه ). 2( گیرد شود تحت تاثیر قرار می

بعی از تعداد دانه در هر سنبله، و وزن هزار اگندم ت
  .دانه می باشد

  

   
  یمورد بررس يپ هایمشخصات ژنوت 1جدول 

Pedigree  Plot no.  
WS.82-9(Check) WS-87-1 

DN-11(2nd Check) WS-87-2 
Fit/90 Zhong87 WS-87-3 

Alvd//Nanjing 8343/Kauz WS-87-4 
Alvd//Aldan/las/3/Rsh WS-87-5 

Alvd/Nanjing 8343/Kauz WS-87-6 
CNDO/R143//ENTE/MEXI_2/3/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS) /4/ WEAVER 

/5/2 o  KAUZ 
WS-87-7 

CHEN/AEGILOPS SQUARROSA( TAUS)//BCN/3/BAV92 WS-87-8 
KAUZ//ALTAR84/AOS/3/MILAN/KAUZ/4/HUITES WS-87-9 

REH/HARE//2* BCN/3/CROS_1/AE.SQUAROSA(213)//PGO/4/HUITES WS-87-10 
PBW343*2/CHAPIO WS-87-11 

PBW343*2/KUKUNA WS-87-12 
PBW343*2/KUKUNA WS-87-13 
PBW343*2/KUKUNA WS-87-14 
PBW343*2/KUKUNA WS-87-15 

CHAPIO WS-87-16 
  
  

  ادآبستگاه کبوتر یدر ا یپ گندم تحت تنش خشکیژنوت 16در  یانس صفات مورد بررسیه واریج تجزینتا: 2جدول 
  یصفات مورد بررس (MS) ن مربعاتیانگیم

درجه   رییع تغبامن
تعداد سنبله در   عملکرد دانه  يآزاد

  واحد سطح
تعداد دانه 
  در سنبله

وزن هزار 
  دانه

روز تا سنبله 
  یده

 یدگیز تا رسرو
  يولوژیزیف

  ns01/9  **89/10  **27/20  3/336**  3/203822**  4/940605**  2  بلوك
  48/7**  02/24**  02/24**  28/48*  9/25285**  3/495332**  15  پیژنوت
  670/1  718/1  94/5  72/20  1/5592  3/101206  30  شیآزما يخطا
  % 5و %  1دار در سطح احتمال  یب معنیبه ترت *،  **
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صفات  ين ها برایانگیسه میر مقایمقاد 3ول در جد
ن یشتریب. ط تنش نشان داده شده استیدر شرا

-WS-87-15 ،WSن یعملکرد دانه مربوط به ال
87-2 ،WS-87-8  وWS-87-16 بود که  به
 3/4655،3/4505،4486ب عملکرد معادل یترت
که در  د کردندیلوگرم در هکتار تولیک  7/4241و

ن عملکرد یکمتر .ر گرفتندقرامشترك  يمارآگروه 
با  WS-87-3ن یش مربوط به الیزماآن یدر ا

 هکتار در لوگرمیک 3/3383 عملکرد معادل
  .باشد یم

و تعداد روز تا  یروز تا سنبله ده از نظر تعداد
 174با  WS-87-3نی، الیکیولوژیزیف یدگیرس

 3/146، باWS- 87-9 نیال و یسنبله ده روز تا
ن صفت را یر این مقادیکمترن و یشتریب بیبه  ترت

ن تعداد روز تا یشتریب. به خود اختصاص دادند
متعلق به  6/208ک با مقدار یولوژیزیف یدگیرس
 3/203ن به مقدار آن یو کمترWS-87-4ن یال

-WS-87-15،WS-87 يها نیروز متعلق به ال
زان ین وزن هزار دانه به میشتریب. بود 11
ن یکمترو WS-87-1ن یال هگرم مربوط ب38/38
-WS-87ن یگرم مربوط به ال 53/28زان یه مان ب

از  یبرخ يمارآ يبند هرچند در گروه .بود 4
در گروه  همورد اشار يها نیز با الیپ ها نیژنوت
 WS-87-7ن یال .مشترك قرار گرفتند يمارآ
 با تعدادن تعداد دانه در سنبله را یشتریب

ن تعداد دانه در یکمتر  WS-87-5ن یوال73/36
ن یدر ا .د کردندیتول 28/22له را با تعداد سنب
ن یال و 7/757با تعداد  WS-87-2ن یش الیزماآ

WS-87-6 ن ین و کمتریشتریب 8/417 تعداد با
جدول ( د کردندیتعداد سنبله در واحد سطح را تول

3.(  
 4نتایج مربوط به همبستگی صفات در جدول 

همان طور که مالحظه می شود  .ورده شده استآ
گی عملکرد دانه گیاه با تعداد سنبله در همبست

و همچنین با  دار می باشد واحد سطح مثبت ومعنی

وزن هزار دانه  .وزن هزار دانه مثبت می باشد
داري با تعداد روز تا سنبله دهی و  همبستگی معنی

تعداد دانه . تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژي دارد
د این در سنبله با عملکرد همبستگی منفی نشان دا

موضوع بیانگر آن است که هرچه تعداد دانه در 
بد وزن دانه کاهش یافته و اسنبله افزایش ی

همچنین بر روي عملکرد تاثیر منفی دارد و باعث 
اظهري  به این نتیجه  .کاهش عملکرد می شود

رسید که بدلیل اینکه پتانسیل تعداد دانه در سنبله 
یش شکل تا قبل از اعمال تنش خشکی در این آزما

گرفته است و در زمان لقاح که در محدوده زمانی 
نیز گیاهان با تنش  ها اتفاق می افتد ظهور سنبله

اند، لذا تاثیر چندانی بر کاهش  خشکی مواجه نبوده
رشدي و ). 3( تعداد دانه در سنبله نداشته است

رضادوست  عقیده دارند وزن متوسط دانه گندم به 
د سطح در عملکرد اندازه تعداد سنبله در واح

دنسیک و همکاران هم گزارش ). 17( سهیم است
 کردند که با وقوع تنش از آغاز ساقه دهی تا

رسیدگی، وزن دانه در خوشه کاهش یافت به 
طوري که این افت مستقیما باعث افت عملکرد 

در آزمایش گوتیر و همکاران نیز ). 7( نهایی گردید
د و به طور تاثیر نقصان رطوبتی روي اجزاي عملکر

  ). 13( مشخص روي وزن دانه مشهود بود
به عنوان  WS-87-15الین  در جمع بندي کلی،

الین برتر و مناسبترین ژنوتیپ براي تنش خشکی 
  .انتهاي فصل معرفی می گردد
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  ادآبستگاه کبوتر یدر ا یپ تحت تنش خشکیژنوت 16به روش دانکن در  ین صفات مورد بررسیانگیسه میمقا: 3جدول 

تعداد سنبله   عملکرد دانه  پیژنوت
  در واحد سطح

تعداد دانه در 
روز تا سنبله   وزن هزار دانه  سنبله

  یده

روز تا 
 یدگیرس
  يولوژیزیف

ن وزن یانگیم  ارتفاع بوته
  دانه

1  bcd 7/4066  Efg0/520  cd 55/26 a 38/38 d-g6/167 bcd 0/206 a 5/86 a-b 02/1 
2  ab 3/4505  a7/757  cd 51/26  cde02/30  d-g6/167  b-e 6/205  ab 5/83  cd 80/0  
3  e 3/3383  a-d 0/670  abc80/31  cde03/30  a 0/174  ab 6/207  cde 5/72  a-d 96/0  
4  b-e 3/3986  b-f 5/585  a-d 02/31  e 53/28  b 0/171  a 6/208  de 0/71  bcd 89/0  
5  e 0/3386  b-f 7/587  d 28/22  ab 86/34  c-f 0/168  abc 6/206  bcd 2/78  d 77/0  
6  e 3/3430  g 8/417  a-d 43/30  ab 96/34  f-i 6/165  bcd 0/206  e 6/66  abc 05/1  
7  cde 3/3736  a-e 1/621  a 73/36  de 29/29  b-e3/169  abc 6/206  cde 7/72  abc 06/1  
8  ab 0/4486  ab 5/705  a-d 96/27  ab 84/34  bcd0/170  cde 6/204  abc 5/79  a-d 98/0  
9  cde 0/3714  efg 8/517  bcd72/27  ab 42/36  i  3/164  de 0/204  cd 7/74  a-d 00/1  
10  de 3/3522  fg 3/453  ab 96/35  abc26/34  be 3/170  ab 3/207  cd 0/74  a 23/1  
11  b-e 7/3966  a-e 6/636  a-d 93/29  ab 21/36  f-i 0/166  e 3/203  cd  2/74  ab 07/1  
12  de 7/3616  c-g 7/547  abc52/33  b-e82/32  hi 0/165  cde 3/204  bed00/77  ab 09/1  
13  cde 7/3866  b-f 5/565  ab 14/36  b-e69/31  e-h0/167  cde 6/204  bc 9/78  ab 14/1  
14  cde 3/3847  d-g 6/536  abc12/34  b-e12/32  e-h3/167  abc 6/206  bcd 8/77  abc 06/1  
15  a 3/4655  abc 2/692  a-d 82/28  ab 06/35  ghi3/165  e 3/203  ab 8/83  a-d 00/1  
16  abc 7/4241  a-g 0/550  abc47/32  bcd49/33  f-i 0/166  cde 6/204  cd 5/74 a-d 03/1  

  .باشند می %5در سطح احتمال دار با استفاده از آزمون دانکن  باشند فاقد تفاوت معنی ارقامی که داراي حروف مشابه می
   

  همبستگی صفات مختلف زراعی تحت تنش خشکی: 4 جدول

  درصد 5و  1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  *،**
 

  6  5  4  3  2  1  صفات مورد بررسی
            1  لکرد دانهمع

          1  -20/0  تا سنبله دهیروز 
        1  -12/0  -40/0  روزتارسیدگی فیزیولوژي

      1  -12/0  26/0 60/0*  واحد سطح  تعداد سنبله در
    1  -28/0  13/0  16/0  -23/0  تعداد دانه در سنبله

  1  -45/0  -33/0  - 58/0*  51/0*  05/0  وزن هزاردانه
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