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  سورگوم يهاژنوتيپ كيخش تنش به تحمل يابيارز

  در مرحله رشد رويشي(Sorghum Bicolor (L) Moench)  ايعلوفه
 عليرضا بهشتي1، علي اصغر چيت بند2، وحيد تقديسي عزيز پور3

 يآموخته كارشناسشدان3هاي هرز دانشگاه فردوسي مشهد، دانشجوي دكتري علوم علف2عضو هيات علمي مركز تحقيقات خراسان رضوي، 1
 :arbeheshti81@yahoo.com Emailنويسنده مسئول: *، واحد نيشابور يارشد دانشگاه آزاد اسالم

  چكيده
خشكي در تنش ارزيابي تحمل به در راستاي  تحقيقيت معضل خشكي در كشاورزي و گستردگي روز افزون آن، يبا توجه به اهم

ن خالص يال 64انجام شد. بدين منظور، تعداد  1389ات كشاورزي طرق در سال زراعي در مركز تحقيق ايهاي سورگوم علوفهژنوتيپ
تكرار مورد  ) با دو8×8( سادهدر قالب طرح التيس و  ،انتخاب سورگوم در مشهدشات يآزما ينژادبه يهابرنامه از حاصلسورگوم 

تر و خشك چين اول و دوم در  علوفهعملكردمجموع رنشان داداثرژنوتيپ بتجزيه واريانس نتايج حاصل از  مطالعه قرار گرفتند.
هاي تحمل به خشكي نشان داد ها از نظر شاخصژنوتيپارزيابي بود. دار معني %1شرايط عدم و وجود تنش رطوبتي در سطح احتمال 

در  خشك وفهبا عملكرد عل معني داري )  همبستگي MP) و حسابي (GMP)، ميانگين هندسي (STIهاي تحمل به تنش (كه شاخص
هاي همچنين شاخص هاي متحمل شناسايي شدند.الين عنوان به 36و  20، 1 شماره سه ژنوتيپ شتند.شرايط نرمال و تنش رطوبتي دا

هاي تحمل به خشكي ژنوتيپها در ارزيابي شاخصترين شاخصعنوان مناسبوري، ميانگين هندسي و تحمل به تنش بهميانگين بهره
  اي شناخته شدند. هاي سورگوم علوفه

  التيس ساده ،علوفهعملكرد ،هاي تحملشاخص كلمات كليد:
  مقدمه
، بسته به يافتير و فواصل آب دريبا توجه به مقاد ياهان زراعياست و عملكرد گ يدات زراعين عامل محدود كننده توليمهمتر كيخش

 زراعي گياه يك در اين راستا، سورگوم .همراه است اه متفاوت بوده و معموالً با كاهشيگ يمرحله رشد اه ويشدت تنش، نوع گ
 به توجه با است. گشوده اين محصول توليد در ايتازه هايافق خشك مناطق در گياه اين مطلوب است و عملكرد خشكي به  متحمل

 در آن نژاديبه يهاجنبه خصوص در اندكي تحقيقات خشكي شرايط به گياه اين بودن و سازگار ايران از وسيعي مناطق بودن خشك

  ).5و  1( است گرفته انجام كشور
هايي كه هم در شرايط تنش و هم بدون باشد. گزينش ژنوتيپمي  ها در محصوالت زراعي پيژنوت انتخاب و نشيگز  مبناي تنوع

افتند. بطور اق مياي اتفهاي زنده و غيرزنده به شكل دورهتنش .هاي آزمون عملكرد استتنش سازگاري دارند هدف اصلي آزمايش
اند ممكن است در شرايط تنش عملكرد زياد نداشته هايي كه براي عملكرد زياد در شرايط عادي (بدون تنش) انتخاب شدهكلي واريته

هاي متفاوتي جهت شاخص ).3( باشند، درحقيقت يك واريته مقاوم به تنش را بايد در شرايط تنش ارزيابي و سپس انتخاب نمود
خص شا) 4( هابلن و روسيلي .هاي واجد يا فاقد تنش پيشنهاد گرديده استها براساس پتانسيل توليد آنها در محيطتيپانتخاب ژنو

) و شاخص ميانگين توليد يا بهره YP) و بدون تنش (YS) را بصورت تفاضل ميان عملكرد در شرايط تنش (TOLتحمل به تنش (
پ مورد نظر در دو شرايط بدون تنش و تنش معرفي نمودند. همچنين براي ) را بصورت متوسط عملكرد ژنوتيMPوري متوسط (

 از كه شد) پيشنهاد GMP) و ميانگين هندسي بهره وري (STIهاي مقاوم و يا حساس شاخص تحمل به تنش (غربال نمودن ژنوتيپ
تنش ق، ارزيابي تحمل به ياين تحق يجراا از هدف شود.مي ميسرهاي مقاوم به خشكي با عملكرد زيادانتخاب ژنوتيپيق امكان رطاين 
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 بااي هاي برتر سورگوم علوفهاي و گزينش ژنوتيپ يا ژنوتيپژنوتيپ متفاوت سورگوم علوفه 64 رطوبتي در مرحله رشد رويشي در

  بود.  مشهددر شرايط اقليمي  خشكي، تنش به تحمل يهاشاخص از استفاده
 هامواد و روش

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و ، آزمايشي در مرحله رشد رويشي  ايهاي سورگوم علوفهي ژنوتيپمنظور بررسي تحمل به خشكبه
هاي موجود در اين طرح به اجرا درآمد. ژنوتيپ 1390تكرار در سال زراعي  2ساده با مربع منابع طبيعي طرق در قالب طرح التيس 

 بودند شاهدبهمراه ورگوم درايستگاه هاي تحقيقاتي خراسان رضويي برنامه به نژادي س استحصالي از اجرايالين خالص  63شامل 
) و ديگري در شرايط بدون اعمال محدوديت رطوبتي هاي مورد بررسي در دو محيط جداگانه،  در شرايط تنش رطوبتي (). ژنوتيپ2(

  تنش رطوبتي (محيط نرمال) مورد ارزيابي قرارگرفتند.
در بهار و قبل از كشـت انجـام   ات تسطيح يعملو شخم و سپس دو ديسك عمود بر هم  ائيزپ ر درداابتدا زمين توسط گاوآهن برگردان

به  كيلوگرم در هكتار 100اوره به ميزان و ،كيلوگرم در هكتار 150و 250به مقدار  و كود سولفات پتاسيم فسفات آمونيوم هايشد. كود
شـات  يژه آزمايار وكبا بذر عمليات كاشت بصورت خشكه كاري  .شدبر اساس نتايج آزمون خاك به زمين داده قبل از كاشت  صورت

اجـرا گرديـد.   سانتيمتر  75متر و فاصله بين رديف  8و در دو رديف به طول  ايبه روش جوي و پشته 23/2/1389تاريخ  رسورگوم د
، در محـيط  رويشيدر تمام مراحل رشدهاي آبياري دوره مرحله تنك شدند. 2ها در متر بود و بوتهيسانت 7اهان روي رديف يفواصل گ

 5/10برداشـت از مسـاحت   .نشتي توسط سيفون انجام شـد  صورتبروز  14غيرتنش به فواصل هفت روز و در محيط تنش با فواصل 
انجـام شـد. قبـل از     26/7/1389خ يو برداشـت چـين دوم در تـار    28/5/1389چين اول در تاريخ  متر مربع پس از حذف حواشي در

پس از تـر و سـپس عملكـرد خشـك آنهـا     عملكرد بوته به صورت تصادفي انتخاب و  10چين از هركرت آزمايشي تعداد برداشت هر 
براي برآورد  شد. بمنظور درصد ماده خشك استفاده ساعت  48درجه سانتيگراد به مدت  70تورين و خشك شدن در آون در حرارت 

  استفاده شد. ) 3فرناندز (از روابط پيشنهادي توسط   هاي سورگوم،هاي حساسيت و تحمل به خشكي ژنوتيپشاخص

)/())(( ypysypSTI   ysypTOI  ypysSI /1  SI
YP

YS
SSI /)1( 

  
  2/ysypMp  ysypysypHarm  /)(2 ))(( ypysGMP   

، ميانگين عملكرد كليه YS، عملكرد بالقوه هر ژنوتيپ در محيط تنش = YP ون تنش =دعملكرد بالقوه هر ژنوتيپ در محيط ب
، شاخص حساسيت به  SI ، شدت تنش =YS، ميانگين عملكرد كليه ژنوتيپ در محيط  تنش =YPژنوتيپ در محيط  بدون تنش =

  ، GMPقابليت توليد = ، متوسط هندسيSTI، شاخص تحمل به تنش= MP، متوسط حسابي قابليت توليد =TOL، تحمل ==SSIتنش
جمع ) بر روي صفات مورد بررسي انجام شد. عامل موازنه براي تصحيح 8×8تجزيه واريانس ساده براساس طرح مربع التيس ساده ( 

شد:                                            هر تيمار بشرح زير محاسبه 
 
  b

eb

ErK

EE

1



  

bE  وeE باشند. چنانچه مي واريانس  ربعات بلوك و خطا در جدول تجزيهبه ترتيب ميانگين مbE  كوچكتر ازeE  باشد، عامل موازنه
هاي ناقص بدون توجه به عبارت ديگر در اين حالت تفاوت بين بلوكشود. بهشود و تصحيحي انجام نميبرابر صفر منظور مي

 سهيمقا يبراصورت بلوك كامل تجزيه و تحليل كرد. توان طرح را بيز بوده و قابل چشم پوشي است و متيمارهاي متفاوت آنها ناچي
   .شدن استفاده كها از روش داننيانگيم
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  نتايج و بحث
در در شرايط نرمال و تنش رطوبتي در  علوفه سورگومرقم  64تر و خشك ) عملكرد  (چين اول و دوممجموع نتايج تجزيه واريانس 

رقم  64براي مجموع عملكرد تر و خشك  F) آورده شده است. آزمون 1ول () جدين مربعاتميانگقالب طرح التيس مربع ساده (
معني دار بود. در واقع معني دار بودن اين آزمون نشان از وجود  %1در شرايط نرمال و تنش رطوبتي در سطح احتمال  علوفه سورگوم

بود. براي صفاتي كه واريانس  عملكرد تر و خشك  صفتر دومورد مطالعه براي ه ايعلوفه الين هاي سورگومتنوع ژنتيكي در بين 
 داخل بلوك ها از واريانس خطاي آزمايشي بزرگتر بوده، از ميانگين تصحيح نشده و خطاي موثر جهت مقايسه تيمارها استفاده گرديد

  ).1جدول (
محيط تنش و بدون تنش در  علوفه اي  سورگوم لص الين خا 64صفات كمي مورد مطالعه در )ميانگين مربعات(نتايج تجزيه واريانس -1جدول 
  رطوبتي

   ميانگين مربعات

   محيط بدون تنش رطوبتي   محيط تنش رطوبتي

  وزن خشك علوفه
(چين اول + چين 

  دوم)

  وزن تر علوفه
  (چين اول + چين دوم)

  
  وزن خشك علوفه

  (چين اول + چين دوم)

  وزن تر علوفه
(چين اول+ چين 

  دوم)

درجه 
  آزادي

  منابع تغيير

2/2193237947  1/64678556953   2/529919715   تكرار  1 36924031250 
4/22497343 ** 5/337755663 **  5/40431326 ** 3/732410714   تيمار تصحيح نشده  63 **

4/22497343  5/337755663   تيمار تصحيح شده  63 - -  
1/35515475  4/404937667   1/16724202  9/105388392   يم شده در تكراربلوك تنظ  14 
8/10704430  8/176117837   2/18919324  5/278337372   خطاي موثر آزمايشي  49 

117/0  116/0  
 

115/0  102/0   
ه كارايي نسبي طرح التيس ب  

)طرح بلوك كامل تصادفي(%  

       

  
 

   
حداقل اختالف معني

  )LSDدار(
9/6574  9/26668   1/8692  9/30951   P=  05/0  

2/8768  5/35565   3/11553  6/41140   P=  01/0  

  و عدم معني داري 01/0،  05/0به ترتيب معني دار در سطح  nsو  **،  *
هاي تحمل و حساسيت به خشكي و در دو محيط تنش رطوبتي و شاخص عملكرد خشك علوفه و ميانگين اتمقايسنتايج حاصل از 

داراي  1و  20، 16، 36هاي در چين اول و دوم نشان داد كه ژنوتيپاي بدون تنش رطوبتي در مرحله رشد رويشي سورگوم علوفه
را دارا بودند.  STIو  MP ،GMPهاي تحمل به تنش رطوبتي ترين مقادير از شاخصپايين 10و  63، 21هاي باالترين و ژنوتيپ

و  63، 21هاي و ژنوتيپ STIو  MP ،GMPهاي باالترين مقادير شاخص  8و  1، 36، 46، 20هاي درحاليكه در چين دوم، ژنوتيپ
هاي تحمل به تنش رطوبتي را داشتند. اين نتايج نشان داد در هر دو محيط نرمال و تنش ترين مقادير از شاخصپايين 32و  64

اخصاز نظر شهستند. هاي تحمل را دارا بودند از عملكرد باالتري نيز برخوردار هايي كه مقادير بااليي از شاخصرطوبتي، ژنوتيپ
به  20و  21، 56هاي ها را ژنوتيپ) در شرايط تنش در مرحله رشد رويشي، كمترين مقادير اين شاخصSSIو  TOLهاي حساسيت (

ها در شرايط تنش و نرمال رطوبتي عملكرد بااليي را در چين اول ساير ژنوتيپ 21خود اختصاص دادند كه به استثناي ژنوتيپ 
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بوده و ساير  54و  53، 34هاي ها مربوط به ژنوتيپابه در چين دوم، كمترين مقادير اين شاخصداشتند، درصورتيكه در شرايط مش
هاي حساسيت براي ارزيابي اگرچه پايين بودن مقادير اين شاخص .ها در محيط تنش و نرمال رطوبتي عملكرد بااليي را داشتندژنوتيپ
براي ژنوتيپ به منزله مناسب بودن آن جهت  SSIو  TOLص هاي هاي مطلوب است اما صرفا پايين بودن مقادير شاخژنوتيپ

شوند كه عليرغم حساسيت كم در شرايط تنش رطوبتي عملكرد آنها نيز هايي يافت ميانتخاب در شرايط تنش نيست، زيرا ژنوتيپ
   ). 5و  1( تپايين اس
ه رشد رويشي رد علوفه در شرايط تنش رطوبتي در مرحلماتريس ضرايب همبستگي ساده بين شاخص هاي مقاومت به خشكي و عملك -2 جدول

ژنوتيپ و دوم  هاي سورگوم علوفه اي در چين اول  
STI MP TOL SSI Ys Yp برداشت  هاشاخص  
      Yp  

     **887/0 Ys  

    
ns 127/0- ns 147/0- SSI چين اول 

   **806/0  **605/0 **435/0 TOL  

  **533/0 ns 014/0- **969/0 **973/0 MP  

 **980/0 **542/0 ns 001/0-  **942/0 **962/0 STI  

STI MP TOL SSI Ys Yp برداشت  هاشاخص 
         Yp  

       **696/0 Ys  

      *309/0- *399/0 SSI چين دوم 

    **852/0 ns 099/0 **769/0 TOL  

  **550/0 ns 134/0 **880/0 **953/0 MP  

 **980/0 **449/0 0/022 ns  **914/0 **902/0 STI  

  و عدم معني داري 01/0،  05/0به ترتيب معني دار در سطح  nsو  **،  *           
عنوان شاخص هايي كه با عملكرد علوفه در هر دو شرايط نرمال و تنش رطوبتي همبستگي بااليي داشته باشند، بهشاخص يا شاخص

هاي مورد بررسي در شرايط داري بين عملكرد علوفه ژنوتيپه همبستگي مثبت و معنيدر اين مطالع). 3(شوند مطلوب محسوب مي
با توجه به نتايج ضرايب  ).2 در چين اول و دوم وجود داشت (جدول) ≥p 01/0و=r  4/0(نرمال و تنش رطوبتي در مرحله رويشي 

لوفه در شرايط نرمال در هر دو محيط با عملكرد ع STIو  MP ،GMPهاي تحمل ، شاخص)2ها (جدول همبستگي بين شاخص
توانند براي تخمين پايداري عملكرد و همچنين هاي مذكور ميداشتند. بنابراين شاخص )≥p 01/0( داريتنش رويشي همبستگي معني

تحمل به  هاي ميانگين هندسي وهايي با عملكرد باال در هر دو محيط مورد استفاده قرار گيرند. گزينش شاخصدستيابي به ژنوتيپ
عنوان وري، ميانگين هندسي و تحمل به تنش بههاي ميانگين بهرهمطابقت داشت. همچنين انتخاب شاخص )3( هايتنش با يافته

در شرايط رويشي همبستگي مثبت  TOLمطابقت داشت. درحاليكه شاخص ) 4(خزايي ها در اين تحقيق با نتايج ترين شاخصمناسب
در شرايط رويشي با عملكرد در شرايط تنش در چين اول همبستگي  SSI شرايط نرمال داشت. شاخصداري با عملكرد در و معني

    ).2ول داري داشت (جدمنفي و غيرمعني
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Abstract  

Evaluation of drought tolerance in forage sorghum genotypes (Sorghum bicolor (L) Moench) 
Alireza Beheshti1, Ali Asghar Chitband2, Vahid Taghdisi3 

1Associate professor of Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resource Research Center, 2PhD Student 
of Weed Science, Ferdowsi University of Mashhad,3Graduated M.Sc. of Agronomy, Nishabor Branch, 

Islamic Azad University, Corresponding Author: arbeheshti81@yahoo.com 
Abstract 
 In order to understand the effects of drought on forage yield of forage sorghum pure lines(Sorghum bicolor 
(L) Moench) an experiment was conducted on Torogh agriculture research center at 2010. The 64 genotypes 
of forage sorghum selected from sorghum breeding program in Mashhad. A simple lattice design (8×8) with 
tow replications was used to evaluate the fresh and dry mater yield as two important traits. The results 
showed that variance analysis of total fresh and dry fodder yield in 64 varieties in first and second harvest at 
normal and stress condition were significantly difference at 1% probability levels. Stress tolerance 
index (STI), geometric mean productivity (GMP) and mean productivity (MP) had positive and significant 
correlation with fodder yield in normal and drought conditions. Assessment of genotypes biased on drought 
indices showed that 1, 20 and 36 genotypes determined as the drought tolerance pure lines respectively . 
Also, stress tolerance index (STI), geometric mean productivity (GMP) and mean productivity (MP) indexes 
were determined as most appropriate indicators in evaluation of drought tolerance in forage sorghum 
genotypes. 
Keywords: Drought indices, fodder yield, simple lattice  
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