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 تحت شرايط تنش خشكي پيشرفته گندمهاي اجزاي عملكرد الينو ارزيابي عملكرد 

  4زاده مقدمو محسن اسماعيل 3، احمد ارزاني2، محمد حسين اهتمام1زادهحامد نوري

  ل و بذر كرجمؤسسه اصالح و تهيه نها استاديار 4استاد دانشگاه صنعتي اصفهان و  3استاديار،  2دانشجوي سابق ارشد اصالح نباتات،  1
H.nourizadeh92@gmail.com  

    چكيده
الين اينبرد نوتركيب گندم در قالب  169اي با استفاده از به منظور بررسي آثار تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم، مطالعه

معمولي و كم دو رژيم رطوبتي مشتمل بر آبياري در اين مطالعه از  د.دو طرح التيس جداگانه (تنش خشكي و شاهد) اجرا ش
در  هانين اليانس نشان داد كه تفاوت بيه واريج تجزيدرصد رطوبت وزني خاك) استفاده شد. نتا 12و  16(به ترتيب معادل آبياري
نه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت عملكرد دا ،تعداد سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانهصفات  يبرا يرطوبت يط عاديشرا
ي داريمعناختالف همه صفات به جزء تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه  يها برانيال يط تنش رطوبتير بوده است. در شرادايمعن

دانه، عملكرد تنش خشكي موجب كاهش تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار  .داشتند
كمتر از  يط عدم تنش رطوبتيشاخص برداشت در شرا خصوصي  يريپذوراثت بيولوژيك، عملكرد دانه و شاخص برداشت گرديد.

شرايط و در ) %77( بتي به تعداد سنبله در واحد سطحپذيري خصوصي در شرايط معمول رطوط اعمال تنش بود. بيشترين وراثتيشرا
اي در شرايط تنش رطوبتي نشان داد كه تعداد سنبله در اختصاص داشت. نتايج رگرسيون مرحله) %84( هتنش رطوبتي به عملكرد دان

 ن نمود.ييرات عملكرد دانه را تبييدرصد از تغ 65 يده به مدل بوده است كه به تنهار وارد شين متغيواحد سطح اول

  
  ينبرد نوتركيب هاي االيناجزاء عملكرد، تنش خشكي، عملكرد دانه،  :كليدي كلمات

  
  مقدمه

غالت را محدود ميگندم و ساير خشكي بوده و اين تنش توليد  هاي زير كشت گندم ايران در معرض تنشبخش زيادي از زمين
ج ينتا. )2(باشد هاي اصالحي غالت مد نظر مينمايد، بنابراين بهبود تحمل به خشكي به عنوان يكي از اهداف اصالحي مهم در طرح

گندم نان و دوروم وجود دارد.  يهاط تنش، كاهش در عملكرد و اجزاء عملكرد در گونهينشان داده است كه تحت شرا مطالعات
تنش خشكي با كوتاه كردن دهد. يز كاهش ميدارند را ن يشتريكه تحمل ب ييهاپيعملكرد ژنوت يده حتين پديست كه اين يديترد

وزن هزار دانه و وزن هكتوليتر شده و بيشترين تأثير آن در دوره پر شدن دانه، بين روزدوره پر شدن دانه، باعث كاهش عملكرد دانه، 
هاي محيطي وجود دارد، عملكرد دانه و پايداري آن در مناطق متعددي كه تنش. )6( باشدافشاني ميهاي اول تا چهارم بعد از گرده

گيرد. محققان بسياري با اشاره به تفاوت در ميزان تأثيرپذيري قرار ميهميشه به عنوان معيار مهمي در گزينش و معرفي ارقام مد نظر 
ترين دوره رشد و نمو از بندي را به دليل كاهش عملكرد دانه و وزن هزار دانه، حساسمراحل مختلف رشد و نمو گياه، مرحله دانه

 يبرا يزراعو به ينژادبه يش خشكي، ارائه راهكارهااز تن يبا توجه به ابعاد و مشكالت ناش. )3(اند نظر مواجه شدن با تنش دانسته
در  يط تنش خشكياز گندم كه در شرا ياتينش خصوصيو گز يين راستا شناسايت است. در ايكاهش خسارت به محصول حائز اهم

گاه گندم در ي، جايرايو آب آب يبا توجه به معضل كمبود بارندگ رند.يقرار گ يد مورد توجه جديش عملكرد دانه مؤثر هستند بايافزا
ط ياز روابط صفات با عملكرد دانه در شرا يو آگاه يمتحمل به خشك يهانيال يير، شناساياخ يهاسال ياپيپ يهايكشور و خشكسال

اينبرد نوتركيب گندم از  يهانيال يتحمل به خشك يابين مطالعه حاضر با هدف ارزياست. بنابرا يت خاصيحائز اهم يتنش خشك
  انجام شده است. د و اجزاي عملكردعملكرلحاظ 
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  هامواد و روش
ر مزرعه تحقيقاتي ده و يهت )CIMMYT( اصالح گندم و ذرت يالمللنيب گندم از مركز بينبرد نوتركين ايال 169در اين آزمايش 
آبياري نرمال و تنش با  13×13قالب دو طرح جداگانه التيس آباد در ه صنعتي اصفهان واقع در لورك نجفي دانشگادانشكده كشاورز

حاصل شده بودند كه نتاج  )Babax )9 و Seri M82دو والد  يها از تالقني. الندقرار گرفت بررسيمورد تكرار  2خشكي هر كدام با 
 ن مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. ي، در ا)9F( ينسل خودگشن 8حاصل از آنها پس از 

متر تبخير تجمعي از ميلي 130در حالت تنش خشكي پس از  متر تبخير تجمعي وميلي 70حالت عدم تنش خشكي پس از بياري در آ
و رطوبت وزني خاك و عمق   Aبر اساس اطالعات تشتك تبخير كالسهاي آبياري اعمال رژيم انجام گرفت.  Aتشتك تبخير كالس

ت مزرعه حساب شد و ير به حد ظرفدن رطوبت خاك تا عمق مورد نظيرس يبر مبنا ياريآب آب حجممؤثر نفوذ ريشه انجام شد. 
  د.يمحاسبه گرد ياريمقدار آب الزم در هر كرت در هر آب

عملكرد دانه، گيري شامل تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه، صفات مورد اندازه
  عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت بودند.

حفاظت دار تفاده از آزمون حداقل تفاوت معنيها با اساستفاده گرديد. ميانگين الين SAS ها از نرم افزارداده جهت تجزيه واريانس
  .انجام گرفت ) LSDFisher (protected)%5(شده 

  
  نتايج و بحث

انس يه واريتجزج حاصل از يبا استفاده از نتا يو تنش خشك يط عدم تنش خشكينبرد نوتركيب گندم در شراين ايال 169مطالعه 
از اجزاء  ين برخي(عدم تنش و تنش) بود. اين اختالف در ب يشيط آزماياز وجود اختالف قابل توجه در شرا يحاك )3و  2، 1جداول(

معني )، تعداد دانه در سنبله اختالفي(عدم تنش خشك يط عادين صورت كه در شرايمؤثر در عملكرد به وضوح مشاهده شده، به ا
ن الزم به ذكر است يدار شد. همچنيمعن %1، درسطح يط عاديتحت شرا يمورد بررس يمارهايما وزن هزار دانه در ت) ا<05/0p( دار

باشد) در يپ ميا ژنوتياه يگ يشتر متأثر از عوامل درونيكه ب يز عاملياه و نيك عامل مؤثر در عملكرد گيكه وزن هزار دانه (به عنوان 
ط يش در شرايمورد آزما يهانياد در اليز يكيانگر تنوع ژنتين امر بيكه ا )>01/0pرا نشان داد ( يداريار معنيط تنش اختالف بسيشرا

رقم گندم زمستانه نشان دادند كه  12 يبر رو يدر مطالعه اثر تنش خشك )10(زدان سپاس يو  يسنجر باشد.يم يعدم وجود خشك
  ابد.ييط به شدت كاهش مين شرايوزن هزار دانه در ا

ج يش نتاين آزمايگردد، در ايبارور متأثر م يهاز تعداد پنجهيت تعداد سنبله در عملكرد دانه كه عمدتاً از تراكم بوته و نيه به اهمبا توج
). در >01/0pن گندم وجود داشته است (يال 169ن يداري بيار معني) نشان داد كه اختالف بس2و 1انس (جداول يه واريحاصل از تجز

ط تنش ين تعداد سنبله در واحد سطح را داشتند. اما در شرايشترين و بيب كمتريبه ترت 157و 74 يهاني، اليوبتط عدم تنش رطيشرا
ن استنباط يج به دست آمده چنين تعداد سنبله در واحد سطح بودند. از نتايشترين و بيكمتر يب دارايبه ترت 1و  81 يهانيال يخشك

ز يبه علت كمبود آب و ن يك مؤثر بوده و منجر به كاهش گلدهيولوژيزيف يندهاير فرآ) احتماالً بي(خشك يستير زيشد كه تنش غ
 يفصل رشد بر تعداد سنبله كه دارا يرا در ط يم رطوبتيز نقش رژين )5(ا و همكاران يده است. گارسيگرد يانتقال مواد فتوسنتز

  دارند. يان ميباشد، مهم بيم با عملكرد دانه ميارتباط مستق
هاي اينبرد نوتركيب در ن الينينشان داد كه ب يط عدم تنش خشكي) در شرا2و  1ها (جداول نيانگيسه ميانس و مقايه واريتجزج ينتا

يار معنيز مشابه با عدم تنش اختالف بسين يط اعمال تنش رطوبتي). در شرا>01/0pداري وجود دارد (يار معنياختالف بس %1سطح 
ن يبود. ب يط عاديكمتر از شرا يابه طور قابل مالحظه يتحت تنش رطوبت يهااما عملكرد در الين)، >01/0pمشاهده گرديد ( يدار
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 %9/19زان يط تنش به ميعملكرد در شرا ياختالف مشاهده شد، به عبارت %9/19يو تنش رطوبت يط عادين عملكرد دانه در شرايكمتر
ط تنش يانگر كاهش عملكرد در شرايمشاهده شد كه ب %05/878 يدن اختالف درصيط عدم تنش بود. همچنيكمتر از عملكرد در شرا

 يبه تنش رطوبت يط عاديها را در گذر از شراپيهمه ژنوت يكاهش عملكرد دانه برا )8( يو ارزان ين اساس لبنانيبود. بر ا يخشك
ط تنش و يد در شراين توليشتريب يرادا 1ن يجه گرفت كه اليتوان نتيند اجزاء عملكرد، مين با توجه به برآيگزارش كردند. بنابر

ن يكمتر ا يريپذانگر خسارتيب يشود و به عبارت ين برتر معرفيتوان به عنوان اليدارد و لذا م يشتريت تحمل به تنش بين قابليبنابرا
  باشد. يم يط تنش خشكين از شرايال

ه يج حاصل از تجزيبر اساس نتا ينش و عدم تنش خشكط تيها در شرانيك اليولوژين عملكرد بيب يداريار معنيبس ياختالف آمار
 يبرتر يم رطوبتياز لحاظ عملكرد بيولوژيك در هر دو رژ 1ن يج حاصل نشان داد كه الي). نتا2و  1انس مشاهده شد (جدول يوار

باعث شد تا  ين تنش رطوبتيمحاسبه شد. بنابرا يدرصد 3/99ك اختالف يولوژين عملكرد بيشترين و بين كمتريداشته است. ب
گورانگا و  ش با گزارشين آزمايج ايرا نشان دهد. نتا ي) افت قابل توجهييوماس (اندام هوايك به علت كاهش بيولوژيعملكرد ب
  مطابقت دارد. ياه در اثر تنش خشكيبر كاهش وزن خشك كل گ يمبن )7(همكاران 

ه يج بدست آمده از تجزيت است. نتايحائز اهم يشيبه دانه از بخش رو يزان انتقال مواد فتوسنتزيشاخص برداشت در برآورد م
اختالف وجود دارد،  %1در سطح احتمال  يط تنش خشكيهاي اينبرد نوتركيب در شران اليني) نشان داد كه ب2و  1انس (جداول يوار

 يهانين شاخص برداشت در اليشتريو ب نين اختالف مشاهده شد. كمتريا %5ها در سطح احتمال ن الينيط عدم تنش بياما در شرا
 37ن دو شاخص برداشت اختالف ين اي) كه ب%31/58و  %71/21ب يتعلق داشت (به ترت 160و  11 يهانيبه ال يط عاديتحت شرا

 راشاخص برداشت ن يشترين و بيكمتر %81/43و  %83/16برابر با  يبا شاخص برداشت 143و  100 يهانيبرآورد شد، اما ال يدرصد
شاخص برداشت  يدرصد 46/24بر كاهش  يمبن )1(و همكاران  يبه خود نسبت دادند. گزارش احمد يط اعمال تنش رطوبتيدر شرا
  دارد. يش هماهنگين آزمايج اي، با نتايط عاديسه با شرايط تنش در مقايدر شرا

  يط عدم تنش خشكيدم در شراب گنينبرد نوتركيا يهانيانس صفات مورد مطالعه در اليه واريج تجزينتا -1جدول 
ن مربعاتيانگيم    

راتييمنابع تغ  
درجه 
يآزاد  

له تعداد سنب
در واحد 
 سطح

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن دانه 
لهدر سنب  

وزن هزار 
 دانه

عملكرد 
 دانه

عملكرد 
ك يولوژيب  

شاخص 
 برداشت

53/6 151207 1تكرار  12/0  59/10  1058 72307 21/116  
        ماريت

نشده حيتصح  168 ns82902  ns66/196 ns04/0  **53/36  ns54335  ns338121  *48/35  
ح شدهيتصح  168 **127923  ns02/192 ns03/0  **21/26  **81817  **405632  *32/37  
م شده دريبلوك تنظ  24 501824  86/296  18/0  06/64  310104  2173871  34/42  

        تكرار
        خطا

951 31013 144 داخل بلوك  02/0  63/9  20100  132432 58/24  
 نسبت به يبازده

RCBD (%)   42/279  44/102  41/17012/161  03/270  34/282  08/104  

nsدرصد. 1و  5دار در سطح احتمال ي، معنيداريب عدم معني، * و ** به ترت  
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  يط تنش خشكيدر شرا ب گندمينبرد نوتركيا يهانيانس صفات مورد مطالعه در اليه واريج تجزينتا -2جدول 
ن مربعاتيانگيم    

راتييمنابع تغ  
درجه 
يآزاد  

له تعداد سنب
در واحد 
 سطح

تعداد 
دانه در 
 سنبله

وزن دانه 
هدر سنبل  

وزن هزار 
 دانه

عملكرد 
 دانه

  كيولوژيبعملكرد
شاخص 
  برداشت

22/319 12286 1تكرار  15/0  74/169  232461 3722836 56/103  
        ماريت

شدهح نيتصح  168 ns77042  ns58/44 ns02/0  ns52/180  ns37364  ns245445  ns92/30  
ح شدهيتصح  168 **79462  ns58/34 **019/0 ns55/180  **49513 **231855  **55/41  
م شده دريبلوك تنظ  24 320392  66/137  12/0  62/198  242175  1720322  46/130  

        تكرار
        خطا

82/31 18227 144 داخل بلوك  01/0  19/170  55/8370  51615 38/11  
نسبت به  يبازده

)%( RCBD 
 82/296  91/132  3/251  33/100  54/438  47/493  64/220  

nsدرصد. 1و  5دار در سطح احتمال ي، معنيداريب عدم معني، * و ** به ترت  
  يط تنش و عدم تنش خشكيب گندم در شرايركنوت يهانيال مركب صفات عملكرد و اجزاي عملكردانس يه واريج تجزينتا -3جدول 

  ن مربعاتيانگيم    

  راتييمنابع تغ
درجه 
  يآزاد

سنبله در واحد 
 سطح

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن دانه در 
 سنبله

وزن هزار 
 دانه

 عملكرد دانه
عملكرد 

 كيولوژيب

شاخص 
 برداشت

  38/4620**  31674772**  6812361**  19/6001**  70/7**  29/2189**  1125267**  1  طيمح
  ns 77/125  ns 04/0  **41/134  **12023521 *457480  **49/38  100582*  168  نيال

  ns59210  ns 35/115  ns 02/0  ns 01/84  ns 3365084  ns 125389  ns 87/27  168  نيال× ط يمح
اشتباه 

  يشيآزما
337  80397  82/128  03/0  67/97  52132  367067  29/28  

ب يضر
  راتييتغ

  31/34  81/6  80/35  58/32  05/50  77/42  09/17  

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال ي، معنيداريب عدم تفاوت معني، * و ** به ترت. 

References: 
 يتروژنه بر عملكرد و برخين مصرف كود يبندو زمان ياثر متقابل تنش خشك .1385، ينيسوند و ك. پوشي، ع.، ح. ر. عياحمد )1(

 .123 -113: 37ران، يا يط با آن در گندم، مجله علوم كشاورزمرتب يكيولوژيزيات فيخصوص

(2)  Arzani, A. 2002. Grain yield performance of durum wheat germplasm under iraninan dry         
land and irrigated field conditions. Sabrao J. Breed. Genet. 34: 9-18. 
(3) Ehdaie, B., Alloush, G. A., Waines, J. G., 2008. Genotypic variation in linear rate of grain 
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of drought stress on the yield and yield 
components of 169 recombinant inbred lines (RILs) in wheat (Triticum aestivum L.), using two 
separate lattice design (drought stress and control). Two moisture regimes normal and low irrigation 
(16% and 20% moisture by weight of soil, respectively) were used. Results of analysis of variance 
revealed significant differences among lines for all studied traits under normal conditions with the 
exception of number of grains per spike, grain weight in the spike. Under moisture stress 
conditions, the lines significantly differed for the studied traits with the exception of number of 
grains per spike and 1000-grain weight. Drought stress reduced the number of spike m2, number of 

grains per spike, grain weight in the spike, 1000-grain weight, biological yield, grain yield and 
harvest index. Under water non-stress compared to stress conditions, the narrow-sense heritability 
of harvest index was lower. In normal humidity conditions, the highest narrow-sense heritability, 
belonged to the number of spike per m² (77%), while under water stress condition, belonged to the 
grain yield (84%). Stepwise regression analysis showed that in water stress, number of spike per m² 
was the first variable entered into the model that explained own, 65 percent of yield variation. 
Key Words: Recombinant inbred lines, Yield components, Drought stress, Grain yield. 
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